Auctioneers.ro.
OZNAMENIE O OPAKOVANEJ DOBROVOENEJ DRAZBE
c. 040/2015-5

Nizáie uvedeny drazobnfk oprávneny k vykonu dobrovol'nych drazieb v zmysle prfsluSnych ustanovení zákona
c\ 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách a o doplnení zákona fi. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej Cinnosti
(Notársky poriadok) v znení neskoráích predpisov (d'alej len ,,ZoDD") zverejñuje na základe návrhu zálozného ventera,
v zmysle ustanovenia § 17 ZoDD nasledovné Oznámenie o drazbe:

DRAZOBNIK
(d'alej len ,,Drazobnik" v prfslugnfoh gramatickych pádoch)
Obchodné merco:

Auctioneer s. r. o.
sidlo; ulica, i. ulice. obec. prip. Stái:

Spitálskaól, Bratislava

811 OS

ICO, resp. rodnécislo:

it DPH, resp. Pl¿:

45 881 014

2023J21826

údaje o zápise v obchodnom, pripadne inom

obchodn^ register Okresného súdu Bratisíava I, oddiel Sro, vloíka C. 68079/B
bankové spojenie
názovasidlobanky;

SWIFT/BICkódbankv:

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

OTPV SK BX

IBAN:

iíslo úfiu:

SK68 5200 0000 0000 1223 6061

EUR

12236061/5200

liluly. mena, priezviská a fiinkcie osób oprávnenych na zaslupovanie:

Mgr, Marian Strelecky, MBA, konalel'
Ing. Iveta Legínuszová, prokurista

NAVRHOVATEI3 DRAZBY

(d'alej len ^avrhovater" alebo ,,zálozny veritel'" v prfslusnfoh gramatickych pádoch)

Obchodné meno:

QTP Banka Slovensko, a.s.
ittllo: ulica, í. ulice, obec, prip. ítit:

Stúrova 5, Bratisíava

813 54

. reap. rodnéiislo:

l¿ DPH, tesp,

31318916

SK 2020411074

údaje o zápise v obchodnom, pripadne inom renislri:

Obchodny register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa. vloíka ¿. 335/B
bankové spojeoie:
názov a sidlo banky:

SWIFT/BICkódbanky:

OTP Banka Siovensko, a.s., Bratislava

OTPV SK BX

IBAN:

íislo úilu:

SK68 5200 0000 0000 0927 8279

EUR

liluly, mena, priezviska a llinkcie os6b oprávnenych na zaslupovanie:

9278279/5200

JUDr. Renata Burgerová - riaditellca odboru Problem loans,
Ing. Jarmila Guthová - povereny zameslnanec

1.

Miesto, dátum a cas otvorenia drazby
Miesto konania drazby
Adresa

Ul. Spitálska 61, 811
08
3.poschodie,
zasadaíka OTP
Siovensko s.r.o.

Bratislava,
Faktoring

Miestnosf fiíslo

Dátum konania draáby

Cas otvorenia draíby

15.02.2016

11:00

Opakovanie draiby
Opakovaná draíba

Auctioneers.ro.
2.

Predmet drazby

2.1

Predmetom drazby podl'a tohto návrhu sú nasledujúce nehnutel'nosti:

Banski Bysirica

2.2

BanskA Bystrica

Banská Bysirica

Prizemie

Byte, I

Trieda SNP 39

572/3 [428

572/31428

Spoluvlastníci Predmetu drazby podl'a Listu vlastníctva 5. 5786 majú na ñom spoluvlastnícke podiely
v nasledujúcich vel'kostiach vyjadrenych zlomkom, pricom ak súcet tu uvedenych spoluvlastníckych
podielov nedosahuje 1/1, platí, ze Predmetom drazby sú Ien spoluvlastnícke podiely vtejto tabuCke
uvedené:

(vpripadebezpodielQvéhospoluvIaslnictvamanzeiovsauvedieprikaidomspoluvIaslnikovipodiel 1/1)

2.3

Oai ajenie spoluvlaslníka

VeFkosI1 spoluvlastnickeho podielu

Siman Michae! r. Siman

l/l

Qpis predmetu drazby:

Byt c. 1 na prízemí byt. domu s.c. 1561, SNP 39, na pare. KN c. 1061, k.ú. Banská Bystrica

Popis bytového domu:

Bytovy dom s.£. 1561 na pozemku pare. KN c. 1061 na ulici Trieda SNP 39 v Banskej Bystrici, má podlazia domu
prístupné schodiskom. Prístupntf je z dvoch strán. HIavnú nosnú konstrukciu bytového domu tvorí murovany obvodovy
systém. Zalozenie objektu je na plosnych základoch. Stropny i streány pláéf je vytvoreny so zelezobetónu, strecha je
valbová, podlahy v spolocnych vstupnych priestoroch a na chodbách sú z liateho terazza a na schodisku je tiez liate
terazzo. Vstupné dvere sú jednokrídlové piastovó so zasklenfm. Omietky stien vnútomych sú vápenné hladké, s otejovym
náterom, vonkajsia omietka je na stítovych stenách zateplená s fasádnou úpravou na báze umelych vlákien, osiatne z
brizolitu. Objekt je vybaveny vnútomym rozvodom vody, kanalizácie, plynu a efektriky. Vykurovanie a ohrev TÚV je z
centrálneho zdroja. Proti atmosférickym poruchám je nehnutemost" chránená bleskozvodom. V suteréne sa nachádza
susiareñ, prácovña, pivnicné kobky a príslusenstvo domu.

Vek bytového domu: Kolaudacné rozhodnutie mi nebolo predlozené, lebo sa nezachovalo. Vek stavieb pre úcel
ohodnotenia je stanoveny na základe inych dokladov. Vek stavby bytového domu som prebral zo Potvrdenia od Správcu
byt. domu..., ze stavba bytového domu na ulici Trieda SNP ó. 39 v Banskej Bystrici bola postavená v roku 1959. Stavebno
- technicky stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnutel'nosti, a svedel o normálnom vyuzívanl domu na byvanie a
o dobrej údrzbe domu.

Spolocnymi cast'ami bytového domu sú: casti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpecnosf a sú urcené pre
spolocné uzívanie. Podra zmluvy o prevode vlastnlctva bytu sú to: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry,
priecelia, vehody, schodiétia, vodorovné nosné konstrukcie, izolaené konstrukcie, zvislé nosné konstrukcie.
Spolocnymi zariadeniami bytového domu sú: zariadenia, ktoré sú ureené na spolocné uzívanie a slúzia v^lucne
tomuto domu. Podra zmluvy sú to: prácovne bez technologického vybavenia, susiareñ bez technologického vybavenia
zehhareñ bez technologického vybavenia, bicykiáreñ, spolo£ná televízna antena, bleskozvod, vodovodné, teplonosné,'
kanalizacné, elektrické, telefónne a plynové domové rozvody, a to aj v tom prípade, ak sú umiestnené mimo domu a
slúzia vylucne tomuto domu.
Popis bytu:

Byt e. 1 sa nachádza na prízemí. Byt tvoria tri obytné miestnosti s príslusenstvom - kuchyña, predsieñ s chodbou, WC
kúpelna. K bytu patrí aj pivnica, umiestnená mimo bytu v suteréne -1. podzemnom podlazí. V byte boli vykonané
rekonátrukcné a modernizacné práce (úpravy), ktoré zvysili standard byvania v roku 2011, vymeny podláh, okien stavebné
úpravy. V kuchyni je plynovy sporák s plynovou rúrou. Za kuchynskou linkou je keramicky obklad stien. Dvere sú drevené
plné alebo presklené, plastové okná. Byt je zabezpeceny protipoziarnymi dverami. Svietidiá v byte sú lustrové, ¿iarivkové
nástenné. Vykurovanie je teplovodné z centrálneho zdroja, panelovymí radiátormi s ventilmi. V kúpemi je keramické
umyvadlo s batériou a ocel'ová smaltovaná vana, Vsetky zariadbvacíe predmety majú batérie. WC je keramická WC misa
so zabudovanou nádrzkou na splachovanie systém Geberit. Podlahy v obytnych miestnostiach sú z vel'koplosnych
laminátovych parkiet, v kuchyni, kúpel'ni s WC a na chodbe je z keramickej dlazby. Steny a stropy v byte sú hladké

opatrené marbami,

2.4

Opis stavu predmetu drazby:
Vzhl'adom k tomu, 2e bytov^ dom je v dobrom technickom stave (v^mena stúpacích rozvodov, oprava strechy, zatepienie
Stítovych stien s fasádnou úpravou a pod.) a nie je na ñom zanedbaná pravidelná beáná údrzba, stanovujem opotrebenie

analytickou metódou
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2.5

Prava a závazky viaznuce na predmete drazby:

Podra LVC. 5361:

CASf C: fARCHY

ZÁKONNÉ ZÁLOZNÉ PRAVO V ZMYSLE §15 ZÁKONA £.182/93 Zb.V PROSPECH SPOLOCENSTVA
VLASTNÍKOV BYTOVTRIEDA SNP 37-41,-1681/98
Na byt c.1/prizemie, poschodie, vchod 39 a podiel 572/31428 na spolocnych Castiach a zariadeniach domu:

Zálozné pravo pre pohl'adávku OTP Banka Slovensko, a.s., Stúrova 5, 813 54 Bratislava, IÓO: 31 318 916 c. zml.
V 357/2013 zo dña 14. 3. 2013 - ÓZ 563/2013

2.6

Prechod práv a závazkov viaznucich na predmete drazby:
V zmysle § 151ma, ods. 3, Obfiianskeho zákonníka, pri vykone zálozného prava záloznym veriterom, ktorého zálozné pravo je v poradi

rozhodujúcom na uspokojenie záloznych práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezafazeny záloznymi právami ostatntfch záloznych
veritel'ov.

V zmysle § 30 ZoDD, prava osób vyplyvajúce z vecnych bremien viaznucich na predmete drazby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho
prava drazbou.

Predkupné pravo viaznuce na predmete drazby zaniká udelenfm príklepu, ak vydrazitel1 uhradil cenu dosiahnutú vydrazenfm predmetu
drazby v ustanovenej lehote; to neplatl v prlpade predkupného prava spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu.
Upozorñujeme vSetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby predkupné alebo ¡né prava, ze ich mózu preukázaf najneskór do zaáatia drazby a
mfizu ich uplatnir' na drazbe ako drazitelia.

Sposob stanovenia ceny predmetu drazby

3.

Oíslo znaleckého posudku

Meno a priezvisko znalca

Dátum vyhotovenia

Vieobecná cena odhadu

128/2015

Ing. FrantiSek Orság

09.11.2015

53 600,00 EUR

4.

Najnizsie podanie a minimálne prihodenie
NajnizSie podanie

Minimálne prihodenie

41 000,00 EUR

1.000,00 EUR

5.

Drazobná zábezpeka

5.1.

Sposob zlozenia drazobnej zábezpeky

ÚCastnik drazby je povinny zlozif drazobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o drazbe drazobnú

zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou ani gekom.

5.2.

V^Ska drazobnej zábezpeky

Lehota na zlo¿enie drafobnej zábezpeky

5.000,00 EUR

do otvorenia drazby u Drazobníka

Zlozenie drazobnej zábezpeky Drazobníkovi:
UCet pre prevod alebo vklad:

VariabilnJ symbol pri prevode
alebo vklade na úCet:

12236061/5200

04020155

OTP Banka Slovensko, a.s.

5.3.

Adresa pre platbu v hotovosti:

Spitálska 61, 811 08 Bratislava alebo v den drazby miesto konania

drazby.

Doklad preukazujúci zlozenie drazobnej zábezpeky
Vypis z bankového úfitu o úhrade drazobnej zábezpeky v prospech úCtu drazobníka, potvrdenie o vklade drazobnej zábezpeky na bankovy
úCet drazobníka y holovosti, príjmov? pokladniCn^ doklad, vystaveny drazobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej üschove.

5.4

Sposob vrátenia drazobnej zábezpeky
Drazobník vráti úCastnikovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazil, draíobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej
záruky bez zbytofiného odkladu po skonCení drazby alebo po upustení od drazby. V prípade, ze dójde k zmareniu draíby; t.z. vydrazitel1
neuhradt v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydrazenim, drazobná zábezpeka zlozená vydrazitel'om vrátane jej prísIuSenstva sa pouzije na
úhradu nákladov zmarenej drazby. Ak sa koná opakovaná drazba, zúfituje sa zostávajúca Casf drazobnej zábezpeky zlozená vydrazJtel'om,
ktor^ spósobil zmarenie drazby, na náklady opakovanej drazby. Po úhrade nákladov zmarenej draZby a opakovanej draáby sa zostávajúca
Cast' vráti vydrazitel'ovi, ktory spñsobil zmarenie drazby. Vydrazitel', ktory spósobil zmarenie drazby, je povinny na vyzvanie drazobníka
uhradif tú Casf nákladov drazby, ktorú nepokryva drazobná zábezpeka nlm zlozená; to pfatí aj pre náklady opakovanej drazby, konanej v

dósledku zmarenia predchádzajúcej drazby vydrazitel'om.
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6.

Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením
Vydrazitel' je povinny uhradif cenu dosiahnutú vydrazením najneskór do 15 dní odo dría skonfienia drazby vhotovosti alebo na úfiet
Drazobníka. Drazobná zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapofiitava do ceny dosiahnutej vydrazením, to neplati v prfpade, ak bola drazobná

zábezpeka vydrazitel'om ziozená vo forme bankovej zárukv.

Úcet pre prevod alebo vklad:

Variabilny symbol pri prevode
alebo vklade na úíet:

12236061/5200

04020155

OTP Banka Slovensko, a.s.

7.

Adresa pre platbu v holovosti;

Spitálska 61, 811 08 Bratislava.

Obhliadka predmetu drazby
l.termfn

7.1.

2. termín

Dátum

¿as

Dátum

04.02.2016

13:00

09.02Í2016

1

¿as
13:00

Organizacné opatrenia

Záujemcovia o obhliadku sa mózu ohlasif aspoñjeden den pred konanfm obhliadky! V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD je vlastnik Predmetu
drazby, drzítel' alebo nájomca povinny umoznif riadnu obhliadku predmetu drazby v stanovenych termínoch.

8.

Kontaktná osoba:

¿as dohodnutiaobhliadkv:

Telefonicky kontakt pre dohodnutie obhliadky:

Mgr. Marian Strelecky, MBA

Pondelok - Piatok, 8:00 - 16:00

+421 948481 515

Nadobudnutie vlastníckcho prava
Ak vydrazitel' uhradil cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke pravo alebo inépravo k predmetu
drazby ku dñu udelenia príklepu. Ak bol vydrazeny podnik, prechádzajú na vydrazitel'a zaplatenlm ceny dosiahnutej vydrazením ku dñu
udeiema príklepu vsetky prava a závazky spolu s právami a povinnost'ami vyplyvajúcimi z pracovnoprávnych vzfahov, oprávnenie pouzívaf
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zakonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného
duSevného vlastníctva, ktoré sa tykajú podnikatel'skej Cinnosti vydrazeného podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného
duSevnéhoviastníctvaalebozmluveoposkytnutívykonutychto práv. Ak ideo Cast' podniku, prechádzajú na vydrazitefa vSetky prava a

závazky, ktoré sa tykajú tejió Casti, vrátane práv a povinnosti z pracovnoprávnych vzt'ahov.

9.

Podmienky odovzdania predmetu drazby vydraziterovi
Drazobník odovzdá vydrazitel'ovi po zaplatení vydrazenej ceny predmet drazby a listiny, ktoré osvedCujú vlastnícke pravo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom draíby alebo osvedCujú iné prava vydrazitel'a k predmetu drazby bez zbytoCného odkladu a vydrazitel1 prevzatie
písomne potvrdí. Ak ide o nehnutel'nosf, podnik alebo jeho Casf, odovzdá predchádzajúci vlastnik predmet drazby na základe predlozenia
osvedCeného odpisu notarskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a bez zbyto2nych priefahov. O odovzdaní predmetu drazby spfSe
drazobnfk zápisnicu.

Predchádzajúci vlastnik odovzdá vypratany predmet drazby, kl'útíe od dverí, vrát, ovládafie od diallíovo ovládanych brán a dokumenty ako
su kolaudacné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoloCne s vydrazitel'om si navzájom potvrdia konefiné stavy na merafioch
médif.

10.

Oznacenie notara, ktory osvedcí priebeh drazby
Titul, meno a priezvisko

JUDr. Katarína Valová, PhD.

11.

Sídlo

Pribinova 10, 81109 Bratislava

Poucenie
§21 ods. 2 ZoDD

V prípade, ak boli poruíené ustanovenia tohto zákona, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na svojich právach poziadaf súd aby
urCii neplatnosf drazby. Pravo domáhat" sa urfienia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dfla príklepu okrem
prípadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného einu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu v ktorom má
predchádzajúci vlastnik predmetu drazby v fiase príklepu filasen*- trvaly pobyt podra osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je mozné
domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V pripade spoioCnej drazby bude neplatná len tá Casf drazby, ktorei sa takvto
rozsudok tyka (§ 23).

§21 ods. 3 ZoDD

Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a odseku 2, je povinná oznámif prísluSnému okresnému úradu zafiatie súdneho konania.
§21 ods. 4 ZoDD

ÜCastnfkmi súdneho konania o neplatnosf drazby podl'a odseku 2 sú navrhovatei1 drazby, drazobník, vydrazitel1, predchádzajúci vlastnik a

dotknutá osoba podl'a odseku 2.

|
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S2Iods. 5 ZoDD

Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd uríil dra2bu za neplatnú, úcmky príklepu zaiiikajú ku dñu príklepu.
{j21ods. 6 ZoDD

Neplatnost' drazby nie je mozné vysiovif z dovodu oncskorencho zacatia draáby, ak bolo prfcSinou oneskoreného zacatia drazby konanie inei
drazby tym ¡stym drazobníkom na tom istom mieste a ak neumoznil vlastník predmotu drazby, ako aj osoba, ktorá má k prcdmciu drazby mi
ako vlastnfcke pravo, vykonat' nadnu obhliadku predmetu draüby.

"

ich

najneskór do zadatia draZby auplauiit' na

Úfostníkoni dra2by móze byf osoba, ktorá splña uodmienky ustanovené ZoDD a dostavila sa s ciefom urobit' pódame.

Osvedceny podpis Navrhovatel'a drazby na exemplároch oznámenia urÉSenycii pre Drazobníkov rovnopis oznámenia a prc

pnlohii odpisu notárskej zápisnice o vykonani dobrovornei drazby:

V Bratislave, dña 22.01.2016

V Bratislave, dña 22.01.2016

¿4

JUDr. Renát/ Burgerová
RiaditePka odboru Problem loans
OTP Banka Slovensko, a.s.
NavrhovateP drazby

Ing. Jarmila Guthová
Povereny zamestnanec
OTP Banka Slovensko, a.s,
Navrhovater drazby

V Bratislave, dña 22.01.2016

V Bratislave, dña 22.01.2016

Mgr. Marian Strelecky, WIBA
konatel'
Auctioneer s. r. o.
Drazobník

Ing. Ivetó/Leginus'zová

>IESTSK* tJRAD
13/OiSKÁ BYSTRICA ^

ene

Vy

\

MI

u JAN.

:ié C

/¿y
_H

¿ü

^

Jrokurista
Auctioneer s. r. o.
Drazobník

