DBAZOBNA SPOLOCNOST,

GunduIiCova 3, 811 05 Bratislava, ICO: 35 849 703
zapísaná v Obchodnom registri Okresného südu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka: 3070/B
tel. £. 02/5949 0111, fax. C. 02/5949 0135

zaui emfgjdrazobnaspolocnost. sk

OZNÁMENIE O DRAZBE
Zn. 197/2016
Drazobná spolocnosf, a.s. ako drazobník oprávnen^ kvykonu dobrovofrrych drazieb v zmysle prísluánych
ustanovení zakona 6. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách aodopbení zákona e. 323/1992 Zb. onotároch
anotárskej. Cinnosti (Notársky poriadok) vznení neskorgích predpisov (tfalej len ,,zákon o dobrovoFnycb.
drazbách") zverejñuje na základe návrhu zálozného veritel'a, v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovol'nych
draábách nasledovné Oznámenie o drazbe:

A.

OznaCenie drazobnika:

Drazobná spolocnosf, a.s.

Sídlo:

Gundulicova 3, 811 05 Bratislava

ICO:

35 849 703

Zapísany:

Obchodny register Okresného súdu Bratislava 1, Odd: Sa, VI. C: 3070/B.

Oznacenie navrhovateFov:

Prima banka Slovensko, a. s.

Adresa:

Hodzovall5010 01 Zilina

ICO:

31575 951

Zapísany:

v Obchodnom registri Okresného súdu Zilina, oddiel: Sa, Vlozka Císlo: 148/L

B.

Miesto konania drazby:

Hotel ARCADE***,

Námestie

SNP

5, 974

01

Banská

Bystrica

raiestnost': "Salónikl"

Dátum konania drazby:

18.04.2016

Cas konania drazby:

12:20 hod.

Drazba:

Prvé kolo drazby

DRAÍOB&Í SPOLOÓNO

c.

Predmet drazby:

Predmetom drazby sú nehnutel'nosti evidované na liste vlastnfctva £. 3636,
katastrálne územie RADVAÑ, Okresny" úrad Banská Bystrica - katastrálny
odbor, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica a a to:

Stavby: byt 6. 23, na 8.p., vo vchode 12, vbytovom dome so súpisny"m Císlom
5272 postavenom na parcele üíslo 2029, 2030 a 2031, druh stavby: Bytovy1
dom, popis stavby: OBYTNA BUDOVA

Právny vztah kparcelám, na ktorych lezí stavba 5272 je evidovany na liste
vlastníctva císlo 2724)

Podiel priestoru na spoloCn^ch tSastiach aspolocnych zariadeniach domu vo
vel'kosti: 299/45415
Predmet drazby sa drazí tak ako ,,stojí a lezí".

D.
Opis predmetu drazby a jeho
stavu:

Obytny" dom v ktorom sa nachádza predmetn^ byt je desafposchodovy a
nachádza sa v ñom celkom 81 bytovych jednotiek. Dom má ni samostatné
vchody, v jednom vchode je 27 bytov. Na prvom podzemnom podlazí sa
nachádzajú pivnice a spolocné priestory. Ostatné poschodia sú byty. Dom bol
dani? do uzívania v roku 1976.
Spolocné priestory:
Základy betónové pásy, zvislé a vodorovné panelové zateplené,
strecha
piocha, krytina zivicná, klampiarske konstrukcie üplné, vonkajsm úprava
povrchov Térra Nova, vnútorné omietky vápenné hladké, keramické obklady,
dvere plastové, okná plastové, podlahy keramické, vykurovanie ústredné,
radiátory ocel'ové, elektroinstalácia svetelná, bleskozvod, rozvod teplej a
studenej vody, kanalizácia do verejnej siete, rozvod plynu, rozvod telefóny,
poziarne hydranty, rozvod televízny.
Byt c. 23 sa__nachádza. y pbymom_ dome na ulici Tulskej cí. 12v^anskej

Bystrici - éasf Fonéorda, k.ú. Radvañ.

Jedná sa o byt t. 23, na 8. poschodí. Bytov^ priestor pozostáva z jednej
miestnosti s prísluSenstvom. PrísluSenstvo bytu je predsieñ, kúperña, kuchyña,
pivnica. Podlahová piocha bytu je 29,9m2.
Zariadenie bytu a nebytového priestoru:
Omietky vápenné hladké, obklady kuchyña a kúpelña, dvere hladké, zárubne
oceFové, okná plastové, vonkajSie dvere obyc"ajné, podlahy PVC, vykurovanie
ústredné, elektroinStalácia svetelná, rozvod teplej a studenej vody, vnütorná
kanalizácia z kúpeFne a WC, vnütorné hygienické zariadenie póvodné, jadro
murované, telefónny rozvod, rozvod televízie, okná plastové. Cely byt je
ciastodne rekon§truovan^.

E.
Prava a závSzky viaznuce na

predmete drazby:

VSetky nasledujúce zálozné prava v prípade úspesnej drazby nezanikajú
a vydrazitel' nadobúda predmet draiby s právami a závSzkami z nich
vyply>ajúcimi:

ZÁKONNÉ ZÁLOZNÉ PRAVO V ZMYSLE § 153 Z 182/93 ZB. V

PROSPECH:
SPOLOCENSTVA
VLASTNÍKOV
BYTOV
NEBYTOVYCH PRIESTOROV 'SVB TULSKÁ 52721 - VZ 1595/2003

A

(Poznámka drazobníka: Pohfadávka zabezpeóená tymto zákonnjim záloinym
právom bude uspokojovaná zyyt'azku drazby prednostne, nakol'ko zákonné
zálozné pravo je zapísané na LVv skorsom poradi Navrhovatel' drazby nema

postavenie prednostného zálozného yentela.)
Vsetky nasledujúce zálozné prava v prípade uspeSnej drazby zanikajú
v zmysle § 151 ma a § 151md zákona £. 40/64 Zb. (Obciansky zákonník)
a vydrazitel'
právami:

nadobúda

predmet

drazby

bez

zat'azenia

zálozn^mi

636]

Na byt 6. 23/Vlll. poschodie, vchod 12 a podiel 299/45415 na spolofin^ch
eastiach a zariadeniach domu: Zálozné pravo pre pohl'adávku Prima banka
Slovensko, a.s., Hodzova 11, 010 11 Zilina, ICO: 31 5757 951 c" zmlV

álny

3058/2014 20 dña 2.7.2014- fe 2105/2014

lom
ov?

Na byt 6. 23/VHI. poschodie, vchod 12 a podiel 299/45415 na spolocn^ch
eastiach a zariadeniach domu: Exekuón^ príkaz zriadením exekucného
zálozného prava C.EX 1375/15 20 dña 5.1.2016, súdny exekútor JUDr. Lucia
Ulianková, Námestie SNP 30, 960 01 Zvolen, zapísané do KN dña 4.2.2016 -

'istel

cz

423/2016

vo

Na byt c. 23/VIII. poschodie, vchod 12 a podiel 299/45415 na spolocn^ch
eastiach a zariadeniach domu: ExekuCn? príkaz 2riadením exekucného
zálozného prava ó\EX 2072/15 zo dña 29. 1.2016, südny exekútor JUDr.Lucia
Ulianková, Námestie SNP 30, 960 01 Zvolen - zapísané do KN dña 4.2 2016
-cz 425/2016

F.
Spósob stanovenia ceny
predmetu drazby:

Suma ohodnotenia:

Hodnota predmetu drazby bola zistená podl'a znaleckého posudku £. 79/2015
zo dña 22.12.2015, ktory vypracoval znalec Ing. Július KraCún, znalec v odbore
Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteinosti, zapísan^ vzozname
znalcov, thnocníkov a prekladatel'ov, ktor^ vedie Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskei republiky, evidencné Císlo znalca 911790.
29.800,- EUR (slovom: dvadsafdevSftisícosemsto eur)

G.

NajnizSie pódame:

29.800,- EUR (slovora: dvadsafdevSftisícosemsto eur)

Minimálíie prihodenie:

300,- EUR (slovom: tristo eur)

H.

Drazobná zábezpeka:

5.000,- EUR (slovom: p3ftisíc eur)

Spósob 2lozenia draáobnej
zábezpeky:

1. Bezhotovostny
prevod
alebo
vklad
na
ú£Set
drazobníka
6.
SK4856000000009442992001, vedeny v Prima banka Slovensko
a. s. s
variabiln^m symbolom 1972016
2.
V hotovosti do pokiadne v sídle drazobníka alebo v mieste konania
drazby.

3.
4.

Banková záruka.
Notárska úschova.

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlogjtf platobnou kartou ani Sekom.
Doklad preukazujúci zloáenie
draáobnej zábezpeky:

1.

Origina^ príkazu na úhradu peñaznych prostriedkov vo v^Ske drazobnej

zábezpeky. Úcastník bude pripusten^ k drazbe, ak do otvorenia drazby bude
drazobná zábezpeka pripísaná na úóet draáobníka,
Hotovosí? vo v^Ske drazobnej zábezpeky,

2.

Lehota na zlozenie drazobnej
zábezpeky:
Vrátenie drazobnej zábezpeky:

3.
4.

Original alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Original alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Do otvorenia drazby.

Bez zbytoeného odkladu po skonfiení draáby bezhotovostn^m prevodom na
úeet úüastníka drazby alebo v hotovosti.

CH.

Spósob úhrady ceny dosiahnutej Vydraáiter je povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydraáením v hotovosti do
vydrazením:
pokiadne v sídle drazobníka alebo bezhotovostmfan prevodom alebo vkladom

na úeet drazobníka C. SK4856000000009442992001, veden^ v Prima banka
Slovensko a. s. , s variabib^in symbolom 1972016 ato do 15 dni odo dña

DRÁÉOJBNtíSPOLQÚSOST,

skoncenia drazby v prípade, ze suma dosiahnutá vydrazením presiahne sumu
6 640 -EUR v opaCnom prípade hned' po ukonCení drazby.
I.

Obhliadka predmetu drazby:
Organizafiné opatrenia:

1.
2.

termín: 29.03.2016 o 13:00 hod.
termín: 12.04.2016 o 13:00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoñ jeden den pred konaním obhliadky
na tel. 5.: 02/5949 0120, Po- Pi , 8 00- 16 00. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13
zákona 5. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách je vlastník predmetu drazby,
drzitel' alebo náj ornea povinny umoznif riadnu obhliadku predmetu drazby
v stanoven^ch terminoch.

J.

Nadobudnutíe vlastníckeho
prava k predmetu drazby:

Podmienky odovzdania
predmetu drazby:

Ak vydrazitel' zaplatí cenu dosiahnutü vydrazením vustanovenej lehote,
prechádza na neho vlastnícke pravo dñom udelenia príklepu. Draáobník vydá
bez zbytoCného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného prava
vydrazitel'ovi potvrdenie o vydrazení predmetu drazby a v prípadoch, v ktorych
sa opriebehu drazby spisuje notárska zápisnica vydá drazobnik vydraáiterovi
dve vyhotovenia osvedCeného odpisu notárskej zápisníce
1. Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby
odovzdá drazobnik bez zbytoCného odkladu vydrazitel'ovi predmet drazby
alistiny, ktoré osvedCujú vlastnícke pravo asü nevyhnutné na nakladanie
s predmetom drazby alebo osvedCujú iné prava vydrazitel'a k predmetu drazby
a vydrazitel' prevzatie predmetu drazby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nennuternosf, podnik alebo jeho Casf, predchádzajúci vlastaík je
povinny odovzdaf predmet drazby na základe predlozenia osvedSeného odpisu
notárskej zápisnice adolozenia totoznosti vydrazitel'a bez zbytocnych
priefahov. Drazobnik je povinny na mieste spísaf zápisnicu o odovzdaní
predmetu drazby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby podpíáe
predchádzajúci--vlastník predmetu drazby, vydraziter* a drazobnik. Jedno
vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia
dostane vydrazitel'. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísaf alebo ju
prevziaf, tato skutocnostf sa vyznaCí vzápisnici a zápisnica sa povazuje za
odovzdanú aj tejto osobe.
3. Vgeiky nákiady spojené s odovzdaním aprevzatím predmetu drazby nesie

vydrazitel'. Tato povinnosf sa nevzifahuje na naklady, ktoré by inác nevznikli,
ak ich svojou vinou spósobil predchádzajúci vlastník, majitel' alebo drazobnik
alebo ak im tieto nákiady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydaf predmet drazby zodpovedá vydrazitel'ovi za §kodu
spósobenú omegkanfm s odovzdaním predmetu drazby
K.
PouCenie podl'a §21 ods. 2 aá
6 zákona 527/2002 Z.z.

o dobrovol'nych draábách:

1. V prípade, ak sa spochybñuje platnosif záloznej zmluvy alebo boli
porusené ustanovenia zákona o dobrovol'nych drazbách, móze osoba, ktorá
tvrdí, ze tym bola dotknutá na svojich právach, poziadaf, sud, aby urCil
neplatnostf drazby. Pravo domahaf sa urCenia neplatnosti draáby zaniká, ak sa
neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu okrem prípadu, ak dovody
neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného Cinu a zároveñ ide o drazbu
domu alebo bytu, vktorom má predchádzajüci vlastník predmetu drazby
v (Jase príklepu hlásen^ trvary pobyt podFa zákona 6. 253/1998 Z.z. o hlásení
pobytu obCanov Slovenskej republiky aregistri obyvatel'ov Slovenskej
repubhky vznení zákona C. 454/2004 Z.z., vtomto prípade je mozné
domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spolocnej drazby bude neplatná len tá dasf drazby, ktorej sa takyto rozsudok
tyka.

2. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a bodu 1. písmena K tonto
oznámenia o drazbe, je povinná oznámif prísluánému okresnému úradu
zaCatie súdneho konania.

3. Úgastníkom súdneho konania o neplatnosf drazby podTa bodu I. písmena

K tohto oznámenia o drazbe, sú navrhovatel' drazby, drazobník, vydrazitel'
predchádzajüci vlastnik adotknutá osoba podl'a bodu 1. písmena K tohto

sumu

oznámenia o drazbe.

4. Ak súd urCí dralbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
5. Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zacatia
drazby, ak bolo prícinou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby
tym isty"m drazobníkom na tom istom mieste a ak neumozni] vlastnik
predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako
vlastnícke pravo, vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby

adky

§13
izby,
azby

L.

Meno a priezvisko notara:

JUDr. Marta Pavlovicová

Sídlo:

Safarikovo námestie 4, 811 02 Bratislava

lote,

/ydá
ráva
[ych

I'ovi

Za drazobníka:

Za navrhovatel'a drazby:

¡ibyj

V Bratislave dña 09.03.2016

V Bratislave dña 09.03.2016

izby
anie
áby

r

JUDr. Jana Sumichrastová

Martin Krncan

Cien predstavenstva
Drazobná spolocnosf, a. s.

.

.

Specialista vymáhania pohl'adávok
Prima banka Slovensko, a.s.

Mgr. Jozef Hodulík

Specialista vymáhania pohl'adávok
Prima banka Slovensko, a.s.

(V3ESTSKY

BANSKÁ BYSTBICA

DIliZOXKÍSPOLOÓXOST, a.s.

r

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcujem pravosf podpisu: Mgr. Jozef Hodulík, dátum narodenia
- r6

,bytom~

"

-

ktorého(ej) totoznosf som zistil(a) zákonnym

spósobom, spósob zistenia totoznosti: platny doklad totoZnosti - úradny doklad: Obciansky preukaz, seria a/alebo
oíslo:~~
i, ktor^(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centrálny register osvedcenych podpisov
pridelil podpisu poradové 6íslo O 186612/2016.

Bratislava dña 9.3.2016

Ing.jSuzana Justová
zamestaanec povereny notárom
JUDr. miroslavom Pavlovicom

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

T

Podl'a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcujem pravosf podpisu: JUDr. Jana Sumichrastová, dátom
narodenia
r.ó.:
bytom
'
"
ktorého(ej) totoznosf som zistil
(a) zákonnym spósobom, sposob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - úradny doklad: Obciansky preukaz,
seria a/alebo 6íslo:
- , ktor£(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centrálny register osvedcenych
podpisov pridelil podpisu poradové oíslo 0186613/2016.

Bratislava dña 9.3.2016

Upozornenie! Notar legalizáciou
neosvedCuje pravdivosf skutoCností
uvád2ai$ch v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

Ing. Zpzana Justová
zamestnanéc poveren^ notárom
JUDr. Míroslavom Pavlovicom
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