Auctioneers.ro.
OZNAMENIE O DOBROVOENEJ DRAZBE
c. 082/2014

Nizáie uvedeny drazobník oprávneny k vykonu dobrovol'nych drazieb v zmysle prísluSnych ustanovení zákona
£. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych dra2bách a o doplnenf zákona c\ 323/1992 Zb. o notároch a notárskej 5innosti
(Notársky poriadok) v znení neskorSích predpisov (d'alej Ien ,,ZoDD") zverejñuje na základe návrhu zálozného veritel'a,
v zmysle ustanovenia § 17 ZoDD nasledovné Oznámenie o drazbe:

DRAZOBNIK
(d'alej Ien ,,Drazobník" v prísluányeh gramatickích pádoch)
Obchodné me no:

Auctioneer s. r. o.
sídio: ulica, i. ulíce, obec, prip. ítát:

PSC:

Spitálskaól, Bralislava

811 08

IÍO, tesp. rodné iislo;

ít DPH, resp. Dlfi:

45 881 014

2023121826

údaje o zápise v obchodnom, pripadne inom reitisiri:

obchodny register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vloíka c\ 68079/B
bankovc spoienie:
nizova sídSobanky:

SWIFT/BICkódbankv:

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

OTPV SK. BX

IBAN;

its!o ú£lu:

mena;

SK68 5200 0000 0000 1223 6061

.

EUR

'

i

12236061/5200

lilulv. mena, priezviská a funkcie osfib oprávnenvch na zaslupovatiie:

Mgr. Marian Streleck^, MBA, konateF

Ing. lveta Leginuszová, prokurista

NAVRHOVATEI3 DRA¿BY

(d'alej Ien ,,navrhovater alebo ,,záloznv veriteP vprísluSnvch gramatickVch pádochi
Obchodné meno:

OTP Banka Slovensko, a.s.
sidlo: ulica, i. ulice, obec, prip. Stát:

' PSÍ:

Stúrova 5, Bratisiava

813 54

IÍO, resp. rodné ¡íslo:

i¿ DPH, resp. DlC:

31318916

SK 2020411074

údflie o zápise v obchodnom, pripadne inom reRÍsiri:

Obchodn^ register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vloika C. 335/B
bankové spoienie:
názov a sidlo banky:

SWIFT/BICkódbankv:

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratisiava

OTPV SK BX

IBAN:

mena:

SK68 5200 0000 0000 0927 8279

EUR

|

ííslo úílu:

9278279/5200

liiulv. mena, priezviskí a funkcie osób oprávnenvch na zaslupovanie:

JUDr. Renata Burgerová - riaditel'ka odboru Problem loans,
Ing. Jarmila Gulhová - poveren^ zamestnanec

1.

Miesto, dátum a cas otvorenia drazby
Miesto konania draíby
Adresa

Ul.
Spitálska 61,
811
08
3.poschodie,
zasadaika
OTP

Dátum konania draíby

Cas otvorenia draáby

11.04.2016

10:00

Miestnost'Císlo

Bratislava,
Faktoring

Slovensko s.r.o.

4

2.

Predmet drazby

2.1

Predmetom drazby podPa tohto návrhu sú nasíedujúce nehnuternosti:

Opakovanie draáby

Prvá draiba

Auctioneers.ro.
BYT/

Banská Bystrica

3519/469994

¿oznam domom

poízé'mkotf n^iktor^oh;vy^ie üve4eii^
flrajUil (felfa j'

i! !■...!. ».'-.
Banská Byslrica

i.

'VWrpivio1

Jíá

Zaslavané
Banská Bystrica

Radvaft

6581

plochy a
nádvoria

2.2

Spoluvlastníci Predmetu drazby podl'a predchádzajúceho bodu majú na ñom spoluvlastnícke podiely
v nasledujúcich velicostiach vyjadrenych zlomkom, pricom ak súéet tu uvedenych spoluviastníckych

podielov nedosahuje 1/1, platí, ze Predmetom drazby sú len spoluvlastnícke podiely vtejto tabul'ke
uvedené:
(v prjpade btapodielpyéliospgliivlastníclva maníelov sa uvedie pri kaidom spoluvlastnikovi podiel 1/i)

2.3

Ozn ajenie spoluvlasinlka

Vel'kosl' spoluvlasinlckeho podielu

VladimírSkopek

1/1

Opis predmetu drazby:

Byt c. 47,4.p., v byt. dome s.c. 6139, Podháj 53, na pare. KN c. 3240, k.ú. Radvañ
Popis bytového domu:
Bylovy dom súp. c. 6139 na pare. KN 6. 3240, na Ul. Podháj c. 53, má podlazia domu prístupné schodiskom a vyfahom.
Dom má dva samostatné vehody, kazdy s jednym vstupom, v ktorych sú na 2. az 6. nadzemnom podlazí situované jeden
trojizbovy, dva dvojizbové, sest' jednoizbovych bytovajedna garsónka, spolu po 10 bytov na jedno poschodie a na 1.
nadzemnom podlazí je umiestneny jeden trojizbovy, dva dvojizbové a páf jednoizbovych bytov. Jednotlivé byty vo
vehodoch sú prístupné spoloónymi schodisfami a vyfahmi. V 1. podzemnom podlazí (suteréne) sa nachádzajú pivnice,

elektromerña, sklady, strojovña ÚK, WC s predsieñou, prácovne, zehliarne, susiarne a spolodné priestory.. Nosnú

konátrukciu bytového domu tvorí ceiopanelovy zelezobetónovy montovany systém. Zaiozenie objektu je na plosnych
základoch. Obvodovy i streán^ pláéf je vytvoreny so zelezobetónov^ch panelov, strecha je piocha s atikou a
oplechovaním. Podlahy v spolocn^ch vstupn^ch priestoroch, na chodbách sú z terazzov^ch dlazdlc, üateho terazza a
keramickej dlazby, na schodisku je podlaha liateho terazza. Vstupné dvere sú jednokridlové plastové so zasklením.
Omietky stien vnútornych sú vápenné hiadké, s olejov^m náterom do vyáky 120 a 150 cm, vonkajáia omietka je báze

umelych vlákien. Objekt je vybaveny vnútorním rozvodom vody, plynu, kanalizácie a elektriky. Vykurovanie a ohrev TÚV
je z diafkového centrálneho zdroja. Proti atmosférick^m poruchám je nehnutel'nosf chránená bleskozvodom. Na prízeml
sa nachádza susiareñ, prácovña, pivnióné kobky a príslusenstvo domu. Predmetny bytovy dom vznikol vykonaním
komplexnej rekonstrukcie spoelvajúcej v stavebnych úpravách budovy byvalej ubytovne na bytové jednotky.
Vek bytového domu: Kolaudacné rozhodnutie mi zadávater nepredlozil. Vek stavby pre úcel ohodnotenia je stanoveny
na základe inych dokladov o uzlvaní stavieb - (Potvrdenie o veku bytového domu, kde je uvedené, ¿e bytovy dom bol
kolaudovany v roku 1983). Stavebno - technicky stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnutefnosti, a svedcí o
normálnom vyuzívaní domu na byvanie, a o vykonávanej beznej údrzbe domu.
Spoloénymi cast'ami bytového domu sú: casti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpecnosf a sú urcené pre
spolocné uzívanie. Podía zmluvy sú to: základy domu, obvodové steny a priecelia, strecha, vehody, chodby a schodiská,
zvislé a vodorovné nosné konstrukcie, izolaóné konátrukcie.
Spolocnymi zariadeniami bytového domu sú: zariadenia, ktoré sú urcené na spolocné uzívanie a slúzia vylucne
tomuto domu. Podl'a zmluvy sú to: koCikáreñ, prácovña, suSiareñ, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizacné,
teplonosné, elektrické, telefónne, plynové a slaboprúdové rozvody mimo bytov a prípojky patriace k tomu.
Popis bytu:

Jednoizbovy byt c. 47 sa nachádza na 4. poschodí (5. nadzemnom podlazí) obytného domu.
Dispozicne pozostáva z jednej obytnej miestnosti - izby a prislusenstva k bytu, ktoré tvorí predsieñ, kuchyña, kúpeFña s
WC a pivnica c. P47, nachádzajúca sa v suterénnych priestoroch obytného domu. Súcasfou bytu je jeho vnútorné
vybavenie: vodovodné, kanalizacné, elektrické a telefónne bytové prípojky. Byt je bez vykonanych rekonátrukcií, s
typovym vybavením. Sodálne zariadenie pozostáva z montovaného inátalacného jadra oceFovej konátrukcie s povrchmi
stien upravenymi umakartovymi doskami. Byt je vybaveny v kuchyni elektrickym sporákom so sklokeramickou varnou
doskou s teplovzduánou rúrou a kuchynskou linkou z materiálu na báze dreva s ocel'ovym smaltovanym drezom.
Vybavenie kúperne s WC tvorí ocelbvá smaltovaná sprchová vanióka, ocefové smaltované umyvadlo a záchodová misa combi. Záchod je splachovací (combi) bez samostatného umyvadla, váetky vodovodné batérie sú pákové. Byt je
vykurovany ustrednym kúrením, prostredníctvom oceFovych clánkovych radiátorov s termostatickymi hiavicami a je
zásobovany teplou úzitkovou vodou centrálne. K vybaveniu bytu patrí bytov^ zvoncek a postová schránka. Svietidíá v byte
sú lustrové, ziarivkové, nástenné.
Podiel bytu na spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach obytného domu a spoluvlastnfcky podiel k

Auctioneers.ro.
pozemku: 3519/469994.

2.4

Opis stavu predmetu drazby:

VzhFadom k tomu, ze bytov^ dom je v dobrom stave, bola na ñom vykonaná rekonétrukcia a nie je na ñom zanedbaná
bezná údrzba, stanovuje základnú zivotnosf bytového domu na 90 rokov.

Byt je v dobrom technickom stave.

2.5

Prava a závázky viaznuce na predmete drazby:

Podl'aLVfi. 6581:

6\Sf C: fARCHY

Zákonné zálozné pravo v zmysle § 15, Z 182/93 Zb. v prospech: spolocenstva víastnikov bytov PODHÁJ 51 - 53 VZ 1243/2006
Na byt c. 47/IV. poschodie, vchod 53 a podiel 3519/469994 k pozemku a na spolocnych casíiach a zariadeniach
domu:

Zálozné pravo pre pohradávku OTP Banka Slovensko, a.s., Stúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, IÓO: 31318916 6.
zml.V 3851/2011 zodña2. 9. 2011 - ÓZ 2388/2011, 364/2012
na byt 47/IV-poschodie, vchod 53, podiel 3519/469 994 k pozemku a na spoloenych fiastiach a zariadeniach

domu:

Exekucn;/ príkaz na zriadenie exekucného záiozného prava £. EX 2910/09 zo dña 17.9.2013, súd. exekútor JUDr.
Andrea Cimermanová, Francisciho 6, Zvolen /do KN zapísané 23.9. 2013/ - 2509/13
Na byt c. 47/IV. poschodie, vchod 53 a podiel 3519/469994 k pozemku a na spolofin^ch castiach a zariadeniach
domu:

Exekucny prikaz na zriadenie exekucného zálozného prava c. EX 1816/13 zo dña 18.9.2015 (zápis do KN
24.9.2015),
- zákaz akéhokolVek nakladania s nennutemostami,
súd. ex. JUDr. Lucia Ulianková, Námestie SNP 30, 960 01 Zvolen - cz 3561/2015

2.6

Prechod práv a závazkov viaznucich na predmete drazby:
V zmysle § 151ma, ods. 3, Obfiianskeho zákonnlka, pri vykone zálozného prava záloznym veritel'om, klorého zálozné pravo je v poradí
rozhodujúcom na uspokojenie záloiiiích práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezafaíení zálozn^mi právami ostatnych záloín^ch
veritel'ov.

V zmysle § 30 ZoDD, prava osób vypljvajúce z vecn^ch bremíen viaznucich na predmete drazby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho
prava drazbou.

Predkupné pravo viaznuce na predmete drazby zaniká udelenfm prfklepu, ak vydra2¡tel' uhradil cenu dosiahnutú vydrazenfm predmetu
drazby v ustanovenej lehote; to neplatf v prfpade predkupného prava spoluvlastnlkov veci k spoluvlastnlckemu podielu.

Upozorrtujeme váetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby predkupné alebo iné prava, ze ich mózu preukazaf najneskflr do zafiatia drazby a
mózu ich uplatnit' na draíbe ako drazitelia.

3.

Sposob stanovenia ceny predmetu drazby
Oíslo znaleckélio posudku

Meno a priezvisko znalca

Dátumvyhotovenia

VSeobecná cena odhadu

24/2016

Ing. FrantiSek Orság

17.02.2016

30 300,00 EUR

4.

5.
5.1.

Najnizsie podanie a minimálne prihodenie
NajniZSie podanie

Minimálne prihodenie

30 300,00 EUR

1.000,00 EUR

Drazobná zábezpeka
Sposob zlozenia drazobnej zábezpeky
Udastník drazby je povinny1 zlozif drazobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámeni o drazbe drazobnú

zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.

Drazobnu zábezpeku nie je mozné zlozit1 platobnou kartou ani Sekom.

5.2.

V^Ska drazobnej zábezpeky

Lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky

5.000,00 EUR

do otvorenia drazby u Drazobníka

Zlozenie drazobnej zábezpeky Drazobníkovi:

Auctioneers.no.
Ufiet pre prevod alebo vklad:

Variabilny symbol pri prevode

Adresa pre platbu v hotovosti:

alebo vklade na úfiet:
0822014

SK68 5200 0000 0000 1223 6061
BIC/SW1FT: OTPVSKBX

5.3.

Spitalska 61, 811 08 Bratislava alebo v den drazby miesto konania
drazby.

Doklad preukazujúci zlozenie drazobnej zábezpeky
Vypis z bankového úCtu o úhrade draíobnej zábezpeky v prospech úfitu drazobníka, potvrdenie o vklade drazobnej zábezpeky na bankovy
itóeti dragobníka v hotovosti, príjmovy pokladniCny doklad, vystaveny drazobnikom, banková záruka, zápisnica o notarskej úschoye.

5.4

Spósob vrátenia drazobnej zábezpeky
Drazobník vráti úfiastníkovi draíby, ktory predmet draíby nevydrazil, drazobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej

záruky bez zbytoCného odkladu po skoncenl drazby aiebo po upustení od drazby. V prípade, 2e dojde k zmareniu drazby; t.z. vydrazitel'
neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydrazením, draáobná zábezpeka zlo2ená vydrazitel'om vrátane jej prlsluSenstva sa pouz'ije na
úhradu nákladov zraarenej drazby. Ak sa koná opakovaná draííba, zúCtuje sa zostávajúca íasf drazobnej zábezpeky zlozená vydraziterom,

ktory spósobil zmarenie drazby, na náklady opakovanej drazby. Po úhrade nákladov zmarenej drazby a opakovanej draíby sa zostávajúca
Casf vráti vydrazitel'ovi, ktory spósobil zmarenie draíby. Vydraíitel', ktory spñsobil zmarenie draiby, je povinny na vyzvanie draíobníka
uhradif tú Cast* nákladov draíby, ktorú nepokryva drazobná zábezpeka nlm zloíená; to platf aj pre náklady opakovanej draiby, konanej v
dflsledku zmarenia predchádzajúcej dra^by vydraüiteíom.

6.

Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením
Vydraíitel' je povinny uhradif cenu dosiahnutú vydrazenfm najneskñr do 15 dní odo dña skonCenia drazby v hotovosti alebo na úCet
Drazobmka. Draíobná zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapoiltava do ceny dosiahnutej vydraíením, to neplatl vprfpade, ak bola drazobná

zábezpeka vydrazitel'om zloíená vo forme bankovej záruky.
U£et pre prevod alebo vklad:

Variabilny symbol pri prevode

SK68 5200 0000 0000 1223 6061

0822014

BIC/SWIFT: OTPVSKBX

7.

Adresa pre platbu v hotovosti:

alebo vklade naú¿et:

Spitálska 61.811 08 Bratislava.

Obhliadka predmetu drazby
1. termín
Dátum

1

24.03.2016

7.1.

2. termín

Cas

Dátum

¿as

11:45

29.03.2016

11:30

Organizacné opatrenia
Záujemcovia o obhliadku sa mó2u ohiásit' aspoñ jeden den pred konanfm obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD je vlastník Predmetu
draíby, driiitel' alebo nájomca povinn? umoZnit' riadnu obhliadku predmetu dra¿by v stanoven^ch lermínoch.

8.

Kontaktná osoba:

¿as dohodnutia obhliadky:

Telefonicky kontakt pre dohodnutie obhliadky:

Mgr. Marian Strelecky, MBA

Pondelok - Piatok, 8:00 - 16:00

+421948481515

Nadobudnutie vlastníckeho prava
Ak vydrafctel" uhradil cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke pravo alebo iné pravo k predmetu
drazby ku dñu udelenia príklepu. Ak bol vydrazeny podnik, prechádzajú na vydraáitel'a zaplatením ceny dosiahnutej vydrazením ku dfíu

udelenia príklepu vSetky prava a závazky spolu s právami a povinnosfami vypl^vajúcimi z pracovnoprávnych vzt'ahov, oprávnenie pouíívaf

obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom 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 vydraáitel'a vSetky prava a
závazky, ktoré sa tykajú tejto ¿asti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzfahov.

9.

Podmienky odovzdania predmetu drazby vydraziterovi
Drazobník odovzdá vydraziterovi po zaplatení vydraíenej ceny predmet draíby a listiny, ktoré osvedCujú vlastnfcke pravo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom draáby atebo osvedíujú iné prava vydrazitel'a k predmetu draáby bez zbyto£ného odkladu a vydrazitel' prevzatie
písomne potvrdí. Ak ide o nehnutel'nosf, podnik alebo jeho Cast*, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet drazby na základe predlozenia

osvedCeného odpisu notárskej zápisnice a doloienia totoünosti vydraíitel'a bez zbytofinych priefahov. O odovzdaní predmetu draíby spíSe
drazobník zápisnicu.

Predchádzajúci vlastník odovzdá vypratany predmet drazby, kl'úie od dverí, vrát, ovládafie od dialTcovo ovládanych brán a dokumenty ako
sú kolaudaüné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmiuvy a spoloCne s vydraíitel'om si navzájom potvrdia konefiné stavy na merafioch
médii,

ctioneer
10.

Ü.

Oznacenie notara, ktory osvedci pricbeh drazby
Sidlo

Titul, meno a priezyisko

Pribinova 10, 81109 Bralislava

JUDr. Katarína Valová, PliD.

11

Poucenic
g21 ods. 2 ZoDD

V pripade. ak boli poiuSenó ustanovenia tohlo zákona, móze osoba, klorá Ivrdí, & tym bola dotknutá na svojicli právach, poziadai1 súd, aby
LirCil neplalnost' drazby. Pravo domáhat' sa urCcnia neplatnosti draiíby zaniká, ak sa neuplalní c!o Irocli mcsiacov odo dfta príklcpu okrem
prípadu. ak dóvody neplalnosti drazby súvisia so spáebanim trcstnébo ¿Sinu a zároveií ide o drazbu domu alcbo bylu, v klorom rná
prcrdcliádzajúc! vlastník prcdmetu draíby v Case príklqni hláseny irvaiy pobyt podl'a osobilncho predpisu; !2b) v tomto pripadc je moíné

domülial' sa neplatnosti drazby aj po uplymiti lejto leiioty. V pripado spoloCncj drazby bude neplalná Icn tá íast' ciraíby. ktorej sa takylo
rozsudok lyka (§ 23).

§21 ods. 3 ZoDD

Osoba. klorá pódala na sude zalobu podl'a odsekn 2, je povinná oznámü' prisluSnómn okresnému iiraciu zñtoík súdneho konania.
821 ods.'I ZoDD

ÚCaslníkini súdnulio konania o neplatnosf drazby podl'a odsekn 2 sú navrliovatcl' draáby, drazobník. vydrazitel', prcdcháclzajúci vlastník n
dotkniitá osoba podr.i odseku 2.
§21 ods. 5 ZoDD

Ak vydrazitel' zmaril dnií.bn alebo ak súd urCil drazbu za ncplalnú, iicinky priklepu zanikajú ku dfui príklepu.
§21 ods. 6 ZoDD

Neplatnosf dra/.by níe je mozné vyslovil' z dovodu oneskorenclui za¿alia drazby. ak bolo priíinou oiu'skorenéiio zaÉalia drazby konanic inej
drazby lym istyra drazobníkom na loni tstom micste a ak neumoznil vlastník prcdmelu drazby. ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné
ako vlastnlckc pravo, vykonal' riadnu obliliadku prcdmelu drazby.

Upozoriílíjeme vsclky osoby, kioré maji'i k predmetu drazby ¡né prava, ze ¡di mózn preukázat' najncskór do zaCaiia drazby a uplaliiif na
drazbe ako drazitelia.

ÚCastnikom drazby móze byt1 osoba, ktorá spírta podmienky ustanovené ZoDD a dostavila sas^ejej'om urobif ^todanie.

Üsvedeeny podpis Níivrhovatcla drazby na cxemplároch oznamenia urcenycli pre Dra^obníkov rovnopis oznánienia a p:e
¡iri'lolui odpisn notárskej zápisnicc o vykonaní tJqbrovornej drazby:

I

iVíESTSKt ÚRAU
BANSKÁ BYSTR1CA

Vyvcscné dña:

V Bratislave, dña 29.02.2016

V Bratislave, dña 29.02.2016

JUDr. Rcnáfgf Burgerová

Ing. Jarmila Guthová

Riaditel'ka odboru Problem loans

Povereny zamestnanec

OTP Banka Slovcnsko, a.s.

OTP Banka Siovensko, a.s.

Navrhovatel'drazby

Navrhovatel' drazby

V Bratislave, dña 29.02.2016

V Bratislave, dña 29.02.2016

Tvfgr. Marian Strelecky,\MBA

Ing. iMa Legipuszová

I
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í Zvcscué dña:

konateí'

\

Auctioneer s. r. o. \
Drazobník

prokurista
Auctioneer s. r, o.
Drazobník

