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Drazby a aukcie, s.

r. o.

Flémska 9783/1. 036 01 Mallín

ICO 36 751 642, iC DPH : SK. 202 23 55 170
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ¿ilina, oddíel; Sro, v¡o2ka: 18739/L
tel. : 043/422 41 68

OZNÁMENIE O DR^ZBE
Dra2by a aukcie, s.r.o. ako dra2obnik oprávneny k vykonu dobrovol'nycn drazieb v zmysle § 17 zákona

£. 527/2002 Z.z.

o dobrovofnych drazbách a o doplnení zákona £ .323/1992 Zb. o notároch ¡a notárskej Cinností ( Notársky poriadok ) v znení
neskoráích predpisov zverejñuje na základe návrhu nasledovné oznámenie o drazbe

Oznacenie drazobníka :

Drazby a aukcie, s.r.o.
Sídlo: Flámska 9783/1, 036 01 Martín

konajúci: Martín Hudec, konatelV
ICO: 36 751 642

l6DPH:SK202 23 55 17Ó
Zapísaná v Obchodnom registri Qkresného súdu Zilina, oddiel: Sro,
vlozka ííslo : 18739/L

Oznacenie navrhovatel'a

Vseobecná úverová banka, a. s.

sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
ICO: 31 320 155

DIO: 202 0411811
Zapísaná v Obchodnom registri Qkresného súdu Bratislava I oddiel: Sa
vlozka Císlo : 341/B
Zastúpeny:

JUDr. EnikóKurucová - riaditella odboru vymáhania spolocnosti CFH, a. s.,
Mgr. Mária Soltésová - vedúca tírnu odboru vymáhania spoloénosti CFH, a. s.
Iveta Omastová - Specialistka odboru vymáhania spoloCnosti CFH, a. s.

Jarmila Gurovicová - Specialistka! odboru vymáhania spolo¿nosti CFH, a. s.
Miesto konania drazby :

v pricstoroch budovy na ulici Flámska 9783/1,036 01 Martín, miestnost' í.d. 106

Dátum konania drazby :

24.3.2016

Cas konania drazby :

10:00 hod.

Opakovanie drazby :

prvá drazba

Predmet drazby :

Nehnutel'nosti nachádzajúce sa v ojkrese Banská Bystrica, obci Banská Bystrica,
katastrálne územie Radvañ, evidované Okresny úrad Banská Bystrica - katastrálny
odbor na LV 6. 3775 ako:

- byt c\ 144, vchod £. 59, na 8.p., rachádzajúci sa v bytovom dome súp. é. 688 na

ulici lnternátna vpodiele 1/1
- podiel na spolofinych Castiach a spoloCnych zariadeniach bytového domu súp. 6.
688, postaveny na pozemku - parcela C-KN pare. c\ 1191/1, 1191/2, 1191/3, 1191/4,
1191/5, 1191/6 vpodiele 8107/860864
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN pare. ó. 1191/1 o vymere 265

m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytovy dom súp. C. 688
postaveny, v podiele 8107/680864

- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN pare. C. 1191/2 o vymere 254

m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytovy dom súp. c\ 688

postaveny, v podiele 8107/680864
- spoluvlastnícky podiel na pozemki - parcele C-KN pare. i. 1191/3 o vymere
m", druh pozemku zastavané plochy i nádvoria, na ktorom je bytovy dom súp. 6.
postaveny, v podiele 8107/680864
- spoluvlastnícky podiel na pozemki - parcele C-KN pare. ó. 1191/4 o v^mere
m2, druh pozemku zastavané plochy i nádvoria, na ktorom je bytov^ dom súp. 6.
postaveny, v podiele 8107/680864
- spoluvlastnícky podiel na pozemki - parcele C-KN pare. c\ 1191/5 o vymere

228
688
228
688
254

m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytovy dom súp. C. 688
postaveny\ v podiele 8107/680864

- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN pare- c\ 1191/6 o vymere 265

m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytovy" dom súp. t. 688

postaveny", v podiele 8107/680864

Opis predmetu drazby :

Byt C. 144 v bytovom dome súp.í. 688 v k.ú. Radvañ

Bytovy dom v ktorom sa ohodnocovany byt nachádza je samostatne stojaci, má Sesf
vchodov od ulice a Sest5 z dvora, nema podzemné podlazie, má devaT nadzemny'ch
podlazJ, kde v I.NP sú pivnice a spoloCné miestnosti, v ostatnych podlaziach sú byty
po tri na podlazie v danom vchode. Dom je zatepleny, napojeny" na váetky ináinierske
siete, má vyregulované ústredné kúrenie, chráneny je bleskozvodom. Základy sú
betónové, zvislé a vodorovné nosné konStrukcie sú z panelov^ch prefabrikátov,
vonkajSia úprava povrchov je na báze umetych látok, strecha je piocha, krytina
asfaltová,

klampiarske

konStrukcie

z

pozinkovaného

plechu,

schodisko

je

zelezobetónové s povrchom nástupnice z terazza, na podestách je PVC, na chodbe v
prízemí je keramická dlazba, okná sú plastové, vchodové dvere sú plastové s
elektronick^m vrátnikom, nad vchodmi sú prístregoky. Bytovy dom je udráiavany,

poSkodenie prvkov dlhodobej zivotnosti nebolo zistené.
Spoloínymi Sast'ami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry,
prieíelia, vchody, schodíská, pivnice, vodorovné nosné a ¡zolaóné kongtrukcie a
zvislé nosné konStrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpe¿nost\
SpoloCn^mi zariadeniami domu sú: spoloCné miestnosti, bleskozvody, vodovodné,

kanalizaCné, elektrické, teplonosné, telefónne a plynové domové prípojky, a to aj v
prfpade ak sú umiestnené mimo domu a slúzia v^luíne domu, v ktorom je byt
umiestneny.

Opis stavu, v akom sa

predmet drazby nachádza:

Byí í. 144 na 8. - najvySsom poschodí je Stvorizbovy s prísluáenstvom: chodba,
Satník, kuchyña, kúpel'ña, WC a pivnica v I.NP, byt má loggiu, na medziposchodí sa
nachádza komora prislúchajúca k bytu. Byt je gtandardne vybaveny, napojeny je na
vodovodnú, elektrickú, kanalizaénú, plynovú, teplonosnú prípojku, domovy telefón.
V byte sú rozvody teplej a studenej vody, vykurovanie je ústredné, radiátory sú
ocel'ové s termoreguIaCn^mi ventilmi a meraómi tepla. Okná sú zo západnej strany
plastové, z vychodnej drevené zdvojené, na oknách sú zalúzie, dvere drevené plné a
presklené. Podlahy v obytnych miestnostiach sú drevené parkety, v ostatnych
miestnostiach je PVC a keramická dlazba. Na stenách a stropoch sú hladké omietky.
Z vnútorného vybavenia sa v kuchyni nachádza kuchynská linka s ocel'ov;?m
drezovym um^vadlom, nerezovou pákovou batériou, plynovy sporák s rúrou,
digestor, pri linke je keramicky obklad stien. Bytové jadro je póvodné umakartové,
kde sa nachádza keramické umyvadlo, vana s keramickym obkladom, nerezová
páková batéria so sprchou, splachovací záchod je samostatn^ kombi. V chodbe sa
nachádza póvodná vstavaná skriña. Byt je trvalo obyvan^, udrziavan^.
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoloénych Castí a spoloónych
zariadení domu.
Bytovy dom bol dany do uzívania v r. 1969. Vzhl'adom na vek, vykonané zateplenie,

stavebno-technicky" stav, a intenzitu uzívania bytového
uvazované s celkovou zivotnosfou 100 rokov.

domu je

vo

vypoóte

Pozemky viazané k ohodnocovanému bytu sú v celosti zastavané bytovym domom
súp. fi. 688 v obytnej dasti krajského mesta v zástavbe beznych bytovych domov.
Vybavenosf je kompletná, moznosf napojenia na váetky verejné rozvody IS, terén je
rovinaty, prfstup po spevnenej komunikácii.
Opis práv a závazkov
viaznucich na predmete
drazby :

ZÁKONNÉ ZÁLOZNÉ PRAVO V ZMYSLE §15, Z 182/93 Zb. V PROSPECH

OSTATNYCH VLASTNÍKOV BYTOV DOMU S.C. 688

Na byt 6. 144/VII1. poschodie, vchod 59 a podiel 8107/860864 k pozemkom a na
spoloc"nych Castiach a zariadeniach domu: Zálo2né pravo pre pohl'adávku VSeobecná

úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, ICO: 31 320 155 t. zml. V
1926/2007 zo dña 21. 5. 2007 - VZ 1001 /2007
Poznámka:

Oznámenie t. 140284 zo dña 3.12.2014 zálozného veritel'a VSeobecná úverová
banka, a.s, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ICO: 31 320 155 o zaCatí vykonu
záloiného prava V 1926/2007 formou dobrovol'nej drazby - Cz 4037/2014

Iné údaje:

Obytná budova í.s. 688, Intemátna í 49, 51, 53, 55, 57, 59, Banská Bystrica

Prechod práv a záva"zkov
viaznucich na prelímete
drazby:

Navrhovatel'om drazby je zálozny veritel' VSeobecná úverová banka, a. s. so sídlom

Mlynské nivy 1, Bratislava, 1ÓO: 2

1320 155

V zmysle § 151maods. 3 pri vykone záloáného prava záloznym veriterom, ktorého

zálozné pravo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záloznych práv registrované
ako prvé, sa záloh prevádza nezafazeny záloznym i právami ostatnych záloznych
veriteTov,
Dátum vyhotovenia

12.2.2016

znaleckého posudku :
V

Císlo znaleckého posudku:

13/2016

Znalec :

Ing. Jan Greguá, Hurbanova 5/18, 036 01 Martin

Odborznalca :

stavebníctvo

Odvetvie znalca :

odhad hodnoty nehnutel'ností

Vseobecná hodnota :

70.500,00 €

Najnizsie podanie :

70.500,00 €

Najnizsie prihodenie :

Úcastník drazby :

500,00 €

ÚCastníkom drazby móze byf osoba ktorá spíña podmienky ustanovené zákonom c\
527/2002 Z.z. a ktorá sa dostavila s ciel'om urobít' podanie. Ostatné osoby platia
vstupné vo vySke 3,32 €. V prfpade, ze úíastníkom drazby je právnická osoba, je
povinná predlozif vypis z Obchodného registra nie starSí ako 3 mesiace.

Vyska drazobnej zábezpeky

Spósob zlozenia drazobnej
zábezpeky:
Adresa, císlo úctu

drazobníka na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

5.000,00 €
bezhotovostnym prevodom na úCe / zlozením v hotovosti na ú£et draíobníka/
notárskou úschovou / zlozením v hofovostii do pokladne dra2obníka /

1. pri bezhotovostnom prevode na úfiet - úcel vedeny vo VSeobecnej úverovej banke,
a.s., poboíka
Martin,
6. úCti
31 63 61 59 51 / 0200 (IBAN: SK
540200000000316361595 i) VS 140Q84
2. pri zlození v hotovosti - úCet vedeny vo Váeobecnej úverovej banke a.s., poboCka
Martin, 6. úfitu 31 63 61 59 51 / 0200 (IBAN: SK 5402000000003163615951)
VS

140284

3. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy : Drazby a aukcie, s.r.o.
sosídtom Flámska 9783/1, 036 01 Martin, iCO: 36 751 642.
Lehota na zlozenie

Do otvorenia drazby

drazobnej zábezpeky:

Doklad preukazujúci
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

1.originálom príkazu na úhradu prcukazujúcim odpísanie fínandnych prostriedkov
z úótu navrhovatePa za predpokladu i ;h následného pripísania na úóet draáobníka
2.originálom potvrdenia o vklade peñaánych prostriedkov na bankovy úCet v
hotovosti vydaného bankou

3.original listiny preukazujúcej zlozenie drazobnej zábezpeky do notárskej úschovy.
Spósob vrátenia drazobnej
zábezpeky:

Bezhotovostn>rn prevodom na ÚCet úCastníka drazby, bez zbytofiného odkladu po
skonCení dra¿by alebo po upustení od drazby, najneskór vSak do 5 dní od skonCenia
drazby alebo od upustenia od dra¿by.

Moznost' zlozenia drazobnej

Nie

zábezpeky platobnou kartou
alebo sekom:

Úhrada ceny dosiahnutcj
vydrazením:

Cenu dosiahnutú vydrazením do 6.638,78 € je vydrazitef povinny uhradit' ihned' po
príklepe, nad tuto sumu do 15 dní, pokial' sa vydrazitel' s navrliovaterom drazby
nedohodnú inak. Vydrazítel' je povinny uhradit' cenu spósobmi uvedenymi pri
zlození drazobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu na ú¿et drazobníka
alebo zlozením hotovosíi na úCet drazobníka, prióom tato sa zapoéítava vydrazitel'ovi
do ceny

dosiahnutej vydrazením. V prípade bankovej záruky je povinny zaplatit'

cenu dosiahnutú vydrazením v plnej vyske prevodom na Ú6et drazobníka alebo

zlozením hotovosti na úcet drazobníka. ÚCtom drazobníka sa vo vSetkych prípadoch
myslí

úCet

vcdeny

vo

Vseobecnej

c\ú£tu3! 6361 5951 / 0200 VS

Obhliadka predmetu drazby:

úverovej

banke,

a.s.,

pobocka

Maitin

140284

1. obhliadka

10.3.2016

11:00 hod.

2. obbliadka

11.3.2016

11:00 hod.

V prípade Ziuijmu nás kontaktujte na tel. c. 0918 112 719, 0915 879 007.

Podmienky odovzdania
predmetu drazby:

Ak uhradil vydrazitel' cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza
na neho vlastnícke pravo k predmetu drazby udelením pn'klepu. Uzívacie pravo
odovzdaním predmetu drazby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydrazením

na

základe zápisnice o odovzdaní predmetu drazby.

VSetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydrazitel'.

Poueenie podl'a § 21 Zákona
c. 527/2002 Zb.

V prípade, ak boii porusené ustanovenia tohto zákona, rnóze osoba, ktorá tvrdí, ze
tym bola dotknutá na svojich právach, poziadat' súd, aby ur£i! neplatnosr" drazby.
Pravo domáhat1 sa urCenia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neupíatní do troch
mesiacov odo dña udelenia príklepu okrem prípadu, ak dovody neplatnosti drazby
súvisia so spáchaním trestného Cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu,
v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v case príklepu hláseny trvaly
pobyt podl'a osobilného predpisu; v tomto prípade je mozné domáhat1 sa neplatnosti
drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá
cast' drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka.
Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podfa odseku 2, je povinná oznámit' prísluánej
správe katastra nehnuterností zaCatie súdneho konania.

Úcastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby sú navrhovatel' drazby, drazobník,
vydrazitel'om predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydraüitel' zmaril drazbu alebo ak súd urfiíl drazbu za neplatnú, úíinky pn'klepu
zanikajú ku dñu príklepu.

Neplatnost' drazby nie je mozné vyslovit' zdovodu oneskoreného zacatia drazby, ak
bolo pn'Éínou oneskoreného zaCatia drazby konanie inej drazby tym istym
drazobníkom na tom istom mieste a ak neumoznil vlastník predmetu drazby, ako aj
osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonaf riadnu
obhliadku predmetu drazby.

Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich mózu

Upozornenie:

preulcázaf najneskór do zafiatia drazby a uplatnit' na drazbe ako drazitelia

Priebeh drazby osvedcí

Notar JUDr. Vladimír KostovCák, Severná 14, 036 01 Martín

notárskou zápisnicou:

13)

abi b aakcie, s.r.a

V Martine dña 15.2.2016

LVIESTSKÍ ÚRAD
8ANSKÁ BYSTKICA

L

,r

Vyvescné Una:

Z3.FEB. 201S

ICO: 3675 LC.42 U
TeU<

za drazobníka

Zvescné dñ;\:

podpiB

Martín Hudec

konatel' Drazby a aukcie, s. r. o.

Rovnopis Oznámenia o dratbc s overenym podpisom navrhovatel a je v zmysle § 17 ods. 7 zákona fi. 527/2002 Z.z. ulozcny v sííllc drazobníka

