Oznámenie o opakovanej drazbe
(D 302415)

L1CJTOR group, a.s, ako draáobnik opiávnony k v>'konu dobrovoFnych drazieb v zmysie prísluSnych

ustanovení zákona c. 52772002 Z. z, o dobrovoj'nych drazbách a o doplnení zákona ¿ 323/1992 2b, o

notároch a notárskej cinrvosíi (Notársky poriadok) v znení neskoréích predpisov (d'alej len „ zákon o
dobrovolhych drazbách") zverejñuje na základe rtávrhu zálozného veritela v zmysie ustanovenia § 17
zákona o dobrovolnych drazbách nasledovné Oznámenie o opakovanej drazbe;

Drazobnik:

UCITOR group,a,s.

Sídlo:

SládkoviÉova 6, 010 01 Zílina
36 421 561

Zapísany:
V zastúpení:

Obchodny register Okresného súdu Zilina, oddieí: Sa, vlozka; I0476/L.
JUDr. Tomá§ Sufák, prokurista spolocnosti

Navrhovatei1:

Frvá stavebná sporiterña, a.s,

Sfdlo:

Bajkalská 30,829 48Bratislava
31335 004

Zapísany;

Obchodny register Okresného súdu v Bratislave I., oddieí; Sa. vlozka
císlo: 479/B

V zastúpení:

JUDr. Miroslav Chorvát, vedücí odboru vymáhania pohl'adávok

JUDr. Eva Rusnáková, právnik odboru vymáhania pohfadávok

Miestokonania draiby;

Salónik (Zposchodie), Penzión Q, Rákos 9020/3,960 01 Zvolen

Dátum konania drazby:

22.03.2016

Cas otvorenia drazby:

.

11:00 hod*

(úíastrtící min. 30 minút pred otvorením drazby)
Draíba:

3, kolo draáby

Predmet drazby:

Predmetom drazby ]e nehnutelnost' - byt c. 1, na prízemf, vo vchode t
15B, súpísné císlo obytného domu 6164, postaveny na pare. £. 309,
nachádzajúci sa v k. ú. Ul'anka, okres Banská Bystrica, zapísany na LV
& 482, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Oznaíenie predmetu
drazby:

byt c. 1, vo vchode f. 158, na prízemí, obytného domu súp, c. 6164
postaveny na pare. £. 309, na ul. Ul'anská cesra v Banskej Bystrki,

vrátane spoluvlastníckeho podielu vo vyske 8194/65072-ín na:
a)

b)

spolocnych castiach a zaríadeniach obytného dornu,

zastavanom pozernku obytn>ím domom par. íí. 309 ovymere

205 m3, druh pozemku aastavané plochy a nádvoria,

i rrnrw «-,„,»

nehnütel'nosf sa nachádza v obci: BansVá Bystrica
katastráme^zemie; Ul'anka
okresi Banská Bystrica

zapísarié na LV c. 4.82

druh stavby: 9 - obytní dom

vó vUistníctve; Igpr Arvay, rod. Arvay, nar, 20-04.1968 a Ingnd

Arvayová, rod. Herichová, nar. 08-08.1970, abaja bytom Ufanska cesta

158,974 01 Banská Bystrfca, v spoluvlastníckom podiele 1/1.
AUT-.XJUANSKÁCESVj

p^^^ byt sa nachádza v psembytqvom murovanPm obytnom

dome so scdlovou sttechou, ktor? má edkom 1+4 podlaüa, jeden

vchpd, v podzemnpm ppdlazí sú pivnke a spolomé priestory, na

cTal§ích obytnych ppdlaÉiach sú po dva byty, dom nema vít'ah, podía
preclíozeních podkladov bol bytovtf dom dan¡^ do üzívania v roku

1984. Prgrímg^y
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súíasnom obdóbí byt ni* je objvanf. Bytové jadrP je murovane, y

kúpelW ¡e sprchovy kút a um^vadlo, batérie sú nerezové pákove,

.amostatné WC je s um^vadlom, steny kúpeVne aj WC sú s
keramickymi obkladmi. V kuchyni je Imka na báze dre^a s nerezovym

drezom, pákovou nerezovou batériou, v súcasnpm obdobi tez
kuchynského sporáka. za Unkou sú keramické obklady steny. Okna su
pjastovi vnútomé dvere drevené dyhované, povrchové úpravy sticn
tvoria hladké vápenné omietky, podlahy v izbách, v kuchyni aj v íasti
chodby sú z vel'koploSn^ch lamlnátovjch parkiet, v kúpel'ni a vo WC
sú keramické dlazby, vykurovanie je lokálne, elektnckymi

konvektormi, na ohrev TÜV slú2i elektrickí bojlet. Dom má
priemernú Údr2bu, nie je dodatofre zateplení- S vlastnktvom bytu je
spojené spoluviastníctvo 5polo6iích castí a spolocn^ch zariadtfii
domu v podiele 8194/65072, Spolocnymi Casfami domu sú zaklady

domu, strecha, chodby, obvodové múry, .pritfélia, vstup, aavetrie,

vodorovné nosné a izola£ñé kanftrutek ako ^ -ivtolé ncmi
konStrukcie. Spoioün^mi zariadeniámi domu sú kocikóreñ, prácovt\a,

d-aliiespolo&ié priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanahzacne,
elektrické, teíefónne a plynové domové prípojky a to aj v pripade, íe

sú umiestnené mimo domu ak slúáía v^luíne domu. Obytny dom bol

dany do ufcívania v roku 1984, p» vypoíét opotrebenia nehrtutelnost.
lineárnou metódou Btatiovufem givotnosf domu na 100 rokov.
PredmetnV byt sa nachádza v krajskom. mesté Banska Bystrica, v
mestskei Sastf üftmH na. UTai«N colé t 158, t. |; v severncj

okraiovej obytnej ÜM mesta, na pravej strane cestneí^omunikácie

vychádzajúcej « mesta sevemym smerom, t j- *a Ruzomberok V

bií^kosti domu sa nachádza vystavba najmM rodinnych domov, dafeie

dva rovnaké bytové domy a základñá obcianska vybavenost"
charakleru obchodov a sluíieb. Predmetny obytny dom je prístupny
po spevnenych cestnych komimikáciách, je napojen^ na základné
ináinierske siete, prípojku plynu nema. Dostupná mestská hromadná
deprava je autobusová, zivotné prostredio v miesíe je bez zjavného
poskodenia, s beánou prasnostou a hiucnost'ou od ulicnej cestnej
premávky.

Opis stavu predmetu draZby; Predmet drazby sa drazi sak ako stojí a lezí.
Prava a závazky

víaznuce na predmete
drazby:

LV ¿. 482

ZÁKONNÉ ZÁLO/tNÉ PRAVO V ZMYSLE § 15, Z 182/93 ZB. V
PROSPECH

SPOLO^ENSTVA

VLASTNÍKOV

BYTOV

A

NEBYTOVYCH PRIESTOROV 8 BJ. ULANKA 158 - VZ 11/2003;
Na byt c. !/prízemief vehod 158 a podiel 8194/65072 k pozemku a na
spoloCnych íastiach a zariadeníach domu: ZáloZné pravo pre
pohladávku Prvá stavebná sporiterña, a.s., Bajkalská 30, Bratislava,

ICO: 31 335 004 c. zml. V 564/2007 zo dfta 28.2.2007 - VZ 14/2007;

Na byt £. 1/prfzemie, vehod 158 a podie! 8194/65072 k pozemku a na
spolo£nych castiach a zariadeniach domu: Zálozné pravo pre
pohfadávku Prvá stavebná sporitefóa, a.s., Bajkalská 30, 829 48

Bratislava, íCO: 31 335 004 Z. zml. V 4652/2008 zo dña 19. 8. 2008 - VZ
55/2008;

Na byt & l/prízemie, vehod Í58 a podiel 8194/65072 k pozétriku a na
spolocnych fastiach a zaiiadeniách dornu: Exekucny príkaz na
vykonanie exeküde zriadením exekufnéhó zálozného prava í. Ex
2592/11-9 z 20.2,2012, súdny exekútor JUDr. Jozef Dórica, Borovianska
c.17,960 01 Zvolen . Zápis do KN 30.3.2012.- 38/2012;

Na byt ií. 1/prízemie, vehod 158 a podiel 8194/65072 k pozemku a na
spoJocnych ¿astiach a zariadeniach domu: Exekuín^ príkaz na
vykonanie exekúcie zriadenim exekuíného ¡íálozného prava t Ex
303/12-8 z 30.3.2012, súdny exekútor JUDr. Jozcf Durica, Borovianska
c,171960 01 Zvolen . Zápis do KN 14.5^012 .- 65/2012;

Na byt í. 1/prizemie, vehod 158 a podiel 8194/65072 k pozemku a na
spolofnych fastiach a zariadeniach domu: Exekueny príkaz na
zríadenie exekufného záío2ného prava t Ex 1353/12-14 z t,82012 ,

súdny exekútor JUDr. Jozeí 6urica, Borovianska & V7, 960 01 Zvolen .

Zápis do KN 10.8.2012 , - 81/2012;

Na byt £, l/prízemiey vehod 158 a podiel 8194/65072 k pozemku a na
spolocnych castíach a zariadeniach dornu: Exekucny príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekucncho zálozného prava c, Rx
5772/12-10 z 4.32013, súdny exekútor JUDr, Jozef Úurica, Borovianska
c.17, 960 01 Zvolen , Zápis do KN 15.32013 . - 21/2013;

Na byt c\ 1/prízemie, vehod 158 a podiel 8194/65072 k pozemku a na
spotoenyeh castiach a zariadeniach domu: ExekucYiy príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c. EX

685/2013-14 z 23.52013, súdny exokútor JUDr. Jozeí Kapronczaí,

Svermova 273, 924 01 Galanía . Zápis do KN 5.6,2013 . - 63/2013;

Na byt c. 1/prízerriíe, vchpd 158 a pódiel 8194765072 k pozemku a na

spóló&iych Castiach a zaríadeniaeh domu:
zriadénie exekuíného zálozrtého prava í,

Exekuen^ príkaz na
EX 2062/2010 zo drta

27.6.2014, südny exékütor; JUdr. Rudolf Dulina, ti. Stúta 12, 071 01
Michalovce, zápis do KN vykonany 2.7.2014 -87/2014;
Upovedomenie o zaíatí exeküde zriádením exeku£ného záto¿ného

prava í. EX 2118/2012 z 25.3.2013, súdny exekútor JUDr. Jozef LiScák,
kaiic. GSÁ , 974 01'B. Bystñca . Zákaz nakladania s nehnutelhosfc'ou .35/2013;

Upovédómeníé o zácatí exékúde zrladením cxekyíného zálbzného
prava í. EX 2Ó62/2Ó10 zo dña 27.6.2014, súdny exekútor JUDr. Rudolf

Dulina, t- étúra 12, 071 01 Michalpvce -86/2014;
Upovedoménie o sppspbe vykónania exeki'icie zríadenim exekufného

zálozného prava &■ EX 991/2014-8 z 19Í3015, súdny exekútor JUDr.
Debnár Jan, étórova 784/52,96212 Detva .- 57/2015;

Gssnámeriie záloiného yériteíá Pryá stavebná sporiterña, a^, Bajkaiská

30,8¿9ÁB Brátislava, IÉÓ: 3X335 004ozafatí v^konu zálozného prava
& V 4652/2008 formou d&brov<?ínej drazby zo dña 29. 5. 2015 - cz
108/2015;

Oznámenie o zaíatí v^konu záloiného prava zálozn^m veritel'om

Prvá stavebná sporitérña, a.s. Bajkaiská 30, 829 48 Bratislava formou
predaja riadobróvol^ej drazbe.- 77/2015.
Foznámkn:

Vlastnicke pravo PRECHÁDZA na vydrazitefa udelením príklepu.
PRECHODOM vlasrníckehó prava ¿anikajú ostatné záloáné prava
v poradí za zaloinym veritel'orn vykpnávajúcim zálozné pravo.

Váeobecná hpdnota

podía vyÜl'áSky
492/2004 Z.z.:

47^00,- €

znalecky pasudok c.:

54/2015 3M5 dña ^2.07,2015

vypracovaí:

Ing. átefáíi PastiéroVl^ znalec v odbore stavebníctvo

Najnizsie podariie:

35.650,- €

Minirnálne prihodenie:

300,- €

Drazobná zábezpeka:

S.000r €

'■?

Spósob zlozenüa

drazobnej zábezpeky:

1. bezhotovostny prevod na úííet draáobníka í. ú.: 2621858260/1100,
vedeny v Tatra banka, a.s. pod V.S.: 302415 {SWJFT TATRA banka,
a.s.: TATR SK BXf IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) najnegjcgr.

do otvorenia drazby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom
povolenym spósobom.

2. v hotovosH do pokladne drazobníka najneskór do otvorenia drazby.
3- vo forme bankovej záruky.

Doklad ozlození
drazobnej zábezpeky:

l.originál

príkazu na úhradu

peñaznych prostríedkov vo

^

drazobnej zábezpeky. Úcastník bude pripustenj' k drazbe, ak do
otvorenia

drazby

bude drazobná

zábezpeka

pripísaná

na

úcet

drazobníka.

2.hotovost' vo vyske drazobnej zábezpeky.

3.originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej
záruky.

Drazobnú zábezpeku rúe je mozné zlozit' Sekom ani platobnou
kariou.

Lehota na zlozenie
drazobnej xábezpeky:

Najneskof do otvorenia drazby.

Adresa na zlozenie
drazobnej zabezpeky:

LICITOR group, a.s. Sládkoviíova 6, 010 01 ¿ilina

Vráteníe drazobnej

zábezpeky:

Bez zbytoíného odkladu

po skonfeni drazby

bezhotovostnym

prevodom na úfet úíastníka drazby najne&kór vsak do 3 dm\
Spósob úhrady ceny
dosiahnute)
vy^razerrim:

Vydrazítel' ]e povinnj^ zaplatit' cenu dosiar^nutú yydr^zením
Vhptoyosti do pokladne ysidle dra¿pbníka álebo bezhotovostnym

prevodom na úcet drazobníka £. 262Í8S8Z60/Í10Ó, veden^ v tatra.

banka a.s. (SW1FT TATRA banka, a.S.; TATR SK BX IBAN; SK 1411
0000 0000 2621 8582 60) a to do 15 dní odo dña skóníenia drazby.
Drazobná zábezpeka sa vydraáiterovi zapofítava do ceny
dOBiahnütej vydraiením. Ak níe je cena dosiahmitá vydraáením
vySSia ako 6.640,- eur, je vydrazitel' povinn^ zaplatif cenu
dosiahnutó vydraiením hnedT po skonáení draiby,
Termírt obhliadky:

1.02.03,2016 o 16:00 hod.
2,16.03¿016 o 16:00 hod.

Organizacné opatrenía:

Zaujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskór
24 hodín pred stanovenym termínom obhliadky na t. c.: 0948/777 027.
Strelnutie záujemcov sa uskutocní pred bytovvm domom súp., ¿. 6164
, vchod c. 158 na uL Ul'anská gesta v Banske? Bystríci. Obhliadky je
mozné vykonat' aj mimo termín stanoveny v oznámenf o draibe po
predchádzajúcej dohode s drazobntkom. BliáSie informácle na t. t :
041/76322 34.

V zmysie § 12 ods. 2 a § 13 zákona £. S27/2002 Z.z. o dobroyolnych

drazbách je vlastník predmetu draáby, drzltel" aiebo ríájomca
povinny

umoznit'

riadnu

v stanoven^ch termfnoch.

obhlíadku

predmetu

drazby

Nadobüdnutie

vlastñic^eho prava
k predmetu drazby:

AK vyeiraziteF zaptátí cenu dosiahnutú vydrazcnfm v ustanovenej

léhote prechádza na neho vUstnícke pravo dñom udelenia príklepiL

Drazobnik vydá bez jebyioénéhd odkladu po nadobudnutí
vlastníckehb áléb,o iného prava vydraziterovi potvrdenie o vydrá£ení
predmetu drazby a v prípadoch, vktprych sa o priebehu draiby
spisúje npiáraka zápisriica yydá drazobník vydrazitel'ovi dve

vyhPtpvenia psved¿enéhp odpisu notérskej zápisnice naineskór do 5
dní.

Ppdmienky

odovzdania
predmelu drassby:

Po nadóbudnutí vlastnfckeho prava alebo inéhp prava kpredmetu
dra£by odovadá drazobnfk bez zbyioehého bdkladu vydrazítel'ovi
pr^árnét At&zby a listiriy, ktoré ósvedíujü vlastnícke pravo a su

nevylinutné íia nakladaníe s predmetom díázby alebo psved^ujú iné

prava yydfáÉfeía k pre^metu drááby.
Ak

ide

p

néhhutéfnosí,

podnik

alebo jeho

ías t,

odovzdá

prédchádzajüci vlastník predmet drazby na základe predlóáenia

psvedíeného pdpisu nptársikej zápisnice a dploíenía totozností
vydraéiteí'a bez zbytofn^ch priet'ahov.
Upozornenie:

Úaastnfkom draáby mó^e byf osoba, ktorá spíña podmienky
ustanovené zákonom 5.527/2002 Z. z. o dobrovoínych drazbách a
dostavila sa s ciel'om urobif podanie,

Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby
predkupné alebo iné prava, ie Ich vn&Zu preukázaf najneskor do
za¿atia draáby a m&íu ich uplatntf na drazbe ako drazitelia.
Vzmysle §151ma ods. 5 zákona 2,40/1964 Zb. vznení neskoráích
predpisov v prípade v^konu záloznéhp prava prednostnym záloznihn
veritel'om uloáí prednostny záloán^ veritel' zvygok z vyt'azku predaja
náJohu prevysujúcí pohTadávku po odpo£ítaní nevyhnutne a Ú6slne
vynalozen^ch nákladpv v súvislostí s vykonpm zálozného prava do
notárskej iteehovy. Zvysok zo sumy dosiahnutej vydraáením po
odpocítaní nevyhnutne a úcelne vynaloíenych nákladov v súvislosti
s vykonpm zálozného prava bude uloien^ dp notárskej úschovy
u notara osvedSujúceho priebeh draáby.

Vzmysle § 5 ods.9 zákona t 527/2002 Z, z. ácastníkom draáby
nemoze byt' dlzník a mantel dlzníka; nikto nemóze drazií v ich mene,
l'ouéenie:

V zmysle § 21 zákona c. 527/2002 Z. z,:

(2) V prípade, ak boli ppnréené ustanovenia tohto zákona, mó2e

osoba, ktorá tvrdí, íe tym bola dotknufrá na svojich právach, poziadat*
súd,

aby

urcil

neplatnosf drazby.

Pravo

domáhat* sa

urcenia

neplatnosti drazby zaniká, ak sa neupíatní do troch mesiacov odo dña
príklepu okrem pn'padu, ak dóvody nepJatnosti draíby súvisia so
spáchaním trestného cinu a zároven ide o drazbu domu alebo bytu, v

ktorom rná predchádzajúci vlasiník predmetu drazby v ¿ase príklepu
hláseny trvaly pobyt podía osobitného predpisu;12b) v tomto prípade
je mozné domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynulí tejto lehoíy. V
prípade spolocnej drazby bude neplaíná [en tá íast1 drazby, ktorej sa
takyto rozsudok tyka {§ 23).

(3) Osoba, ktorá pódala na sude áalobu podl'a odseku 2, je povinná
oznámit1 prísluSnej správe katastra nehnutel'nosh' zacatie súdneho

konania.

(4) Ü&stníkmi súdneho konania o rtiplaülpaf draáby podl'a odseku 2

sú

navrhovatef

drazby,

dcaéobník,

vydraáitef,

predchádxajtici

vlasíník a doiknutá osoba podía odseku 2.

(5) Ak vydra&tel1 zmaril drazbu alebo ak si'id urcil drazbu zz
nepiatnú, Ocinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.

í)

(6) NepJaínost" drazby níe je mo2né vyslovíf z dovodu üiteskoreného
zacatia drazby, ak bolo prííinou oneskoreného zaCatia drazby konanie
inq draxby lym istym drazobníkom na tom istom mieste a ak
neumoznil viastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k
predmetu drazby iné aka viastnícke pravo, vykonat' riadnu obhliadku
predmetu draiby.
Nolár osvcdcujúcí
príebeh drazby:

JUDr. Andrea IWancová, so sfdlom T.G. Masaryka 19,984 01 Lucenec

V Bratislave, dña .'
2a havrhovatefa:

JUDr. Míroslav C

vedúci odbory>fínahíinia pohl'adnvok

JUDÍ. TomáS Sufák

prokurisU spoioenosti

■.kSí'SKY ÜRAD
JUDr. Eva Rusnáková

právnik odboru vymáhanía pohladávok

a :\NSKÁ BYSTR1CA

v 'inerte dita:
■ ■■■est:né díla:

-1MAR.201S

. // |

n.11 Tft'S TT -;,!

OSVEDÓENIE
o pravostí podpísu

I'odfa knihy osvedCovania pravosti podpisov osvedimjem pravos? podpisu: JUDr, Miroslav
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