DRAZOBNÁ & REALITNÁ SPOLOCNOSÍ

v zastúpení konatel'om spolocnosti: JUDr. Milán Ondrás
(d'alej len ..drazobník")

C. k. 02/2016

v zraysle ustanovenia jj I7a4fcoftL c. 527/2002 /. z. o dobrovolnych dra/bách vznem ncskorSích predpisov
f

Poradie drazbj
Prvá drazba

Navrhovater drazby
Stavcbiié bytové druzstvo Banská Bystrica
Sídlo: Zelená L 974 01 Banská Bystrica
ICO: 00 170 071

Zastúpené: Ing. Jurajom Chmelíkom
Antonom Lukácom
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Vyhavjje:

- predsedom predstavenstva

- clenom predstavenstva

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Dr, vlozka C.14I/S;
- vystnpuje ako správca bytového domu a konú na zákiade splnomocnenia vlashiikov bytov domu
s. c. 5317 v Banskej Bystrici, v prospech ktorychje zriaderié prednostm zákonné zalomé pravo.
Míesto, dátum a cas oívorenia drazby
Drazba sa bude konat' v priestoroch notárskeho uradu JUDr. Daniely Vozárovej,
Skuteckéhoc. 17, Banská Bystrica, dña 31.05.2016 o 11,00/tOií.

na ádrese

Oznaccnie a opis predmctu drazby
3-izb.hyt c.l, l.p., vchod c. 61, súp. c. 5317 v obytnom dome. Tidská utica, Banská Bystrica,
v podiele 1/1

podiel na spolocnych castiach a zariadeniach bytového domu,
Podiel k pozemku pod bytovym domom:
Parcela CKN ü 2101 - zastavané ploehy a nadvoria o vymere
Parcela CKN c. 2102 - zastavané ploehy a nadvoria o vymere
Parcela CKN c. 2 i 03 - zastavané ploehy a nadvoria o vymere

v podiele 6918/202499
284m2,
269m2.
286m2.

v podiele 6918/202499

zapísany na

LV c. 3754 pre

obec Banská Bystrica, katasLrálne

územie Radvañ, OÚ odbor

katastrálny Banská Bystrica.
Byt sa nachádza v radovom panelovom obytnom dome stavebnej sústavy Bauring na jeho prvom
poschodí /zvysenom prízemí/. Obytny dom má celkom 1+4 podlazia, 3 vdiody, hodnotcny byt je

v krajnej sekcii, vo vehode 6.61 je celkom 12 bytov, dom nema vyt'ahy, je dodatoene zatepleny.
Dispozicne byl pozostáva z traen obytnych miesíností a z príslusenstva, ktoré tvorí predsieñ,
salník, kuchyña, chodba. kúpeFña, WC, loggia a pivnica v suteréne domu. z listu vlastníctva
zistená podlahová piocha bytu s príslusenstvom, bez loggie, je 69,18 m2. Znalcovi nebola
umoznená vnútorná obhliadka a kontrolné zameranie bytu. vzhfadom k uvedenému je tentó
znalecky posudok vypraeovany v zmysíe zákona o dobrovoFnycb drazbách z dostupnych
podkladov, vnútorné konstrukcie a vybavenie bytu sú hodnotené ako standardné, okná sú
plastové. Obytny dom aj hodnoteny byt majú priemernú údrzbu, comu zodpovedá aj ich technicky
stav.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlaslníctvo spolocnych eastí a spolocnych zariadení domu v
podiele 6918/202499. Spolocnymi casfami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové
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múry, priecelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolacné konstrukcie, ako aj zvislé
nosné konstrukcie. Spolocnymi zariadeniami domu sú prácovne, kocikáreñ, d'alsie spolocné
priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového meraca tepla, vodovodné,
kanalizacné, elektrické, teiefónne a piynové doniové prípojky a to aj v prípade, ze sú umiestnené
mimo domu ak slúzia vylucne domu.

»
•
•

•
«

Byt je s úpinym príslusenstvom, je teda I. kategórie, obytny dom bol dany do uzívania v roku
1976, vzhradom na vek a zisteny technicky stav stanovená zivotnost' domu je na 100 rokov.
Byt je v stave spósobilom na uzívanie, o com svedcí vypracovany znalecky posudok.
Cena predmetu drazby stanovená Ing. Stefanom Pastierovicom - súdnym znalcom zodboru
stavebníctvo, odvetvie - pozemné stavby, oceñovanie nehnuterností, je vo vyske 50.000,00 €.

Opis práv a záviizkov viaznucich na predmete drazby
Správu domu, v klorom sa nachádza predmet drazby vykonáva Stavebné bytové druzstvo Banská
Bystrica, so sídlom Zelená I, Banská Bystrica, na základe zmluvy o vykone správy.
Na predmete drazby viazne zákonné zálozné pravo v zmysle § 15 Zákona c. 182/93 Z. z. v
prospech ostatnych vlastníkov bytov obytného domu s.c. 5317.

•

Na predmet drazby viazne zálozné pravo v prospech Slovenská sporitelTia, a.s.

•

Najnizsie podanie a minimálne prihodenie
Najnizsím podaním je suma 50.000 €

•

Minimálne prihodenie bude vo vyske 500 €

»

Drazobná zábezpeka je stanovená vo vyske 15.000 € a je potrebné ju zlozif do otvorenia drazby
v hotovosti do rúk drazobníka v mieste konania drazby alebo na úcet drazobníka vedeny v Tatra

Drazobná zábczpeka

banka, a.s., c. úctu: 262 475 6681 /1100, IBAN: SK16 í 100 0000 0026 2475 6681.
•

Akceptuje sa aj zlozenie drazobnej zábczpeky do notárskej úschovy ako aj banková záruka.
DraziteF je povinny drazobníkovi predlozif doklad o zlození drazobnej zábezpeky do notárskej
úschovy alebo bankovej záruky do otvorenia drazby.

•

Dokladom o zlození drazobnej zábezpeky do rúk drazobníka bude príjmovy pokladnicny doklad
vystaveny drazobníkom.

•

Bez zaplatenia drazobnej zábezpeky nieje mazné drazifl

•

Drazobná zábezpeka bude zapocítaná do ceny dosiahnutej vydrazením predmetu drazby.

•

Drazobná zábezpeka bude vrátená neúspesnym draziterom, ktorí ju zloziü v hotovosti do rúk

drazobníka, bezprostredne hnccf po ukoncení drazby a draziterom,

ktorí ju zlozili na úcet

drazobníka, bude tato vrátená prevodom z úctu drazobníka do 1 dña od ukoncenia drazby.

Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením
•

Uhrada ceny dosiahnutej vydrazením je mozná hned* po udetenípríklepu alebo do 15 dní od

skoncenia drazby a to bud' k rukám drazobníka alebo na úcet drazobníka vedeny v Tatra banka,
a.s., c. úctu: 262 475 6681/1100, IBAN: SK16 1100 0000 0026 2475 6681.

Dátum a cas vykonania obhliadky predmetu drazby
•

Obhliadka predmetu drazby sa uskutocní:

7/dña 27.05.2016 o 12.00 hod.
2/dña 30.05.2016 o 12.00 hod.

Osvedcenie drazby
»

Priebeh drazby bude osvedcovat' JUDr. Daniela Vozárová - notar, notársky úrad v Banskej

Bystrici, Skuteckého 17, Banská Bystrica a priebeh drazby osvedcí spísaním notárskej zápisnice.
Odovzdanie predmetu drazby a osobitné ustanovenia

•

Vydrazitef nadobudne vlastnícke pravo k predmetu drazby udelením príklepu a predmet drazby
mu bude odovzdany, ak uhradil cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote.
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•

Vydrazitelovi bude odovzdaná notárska zápisnica osvedcujúca priebeh drazby azápisnica
o odovzdaní predmetu drazby, obidve v 2 vyhotoveniach a 1 vyhotovenie znalcckého posudku na
predmci drazby.

•

•

VydraziteF preberá na seba vsetky prava, povinnosli a závazky viaznuce na prcdmet drazby, ak
osobitny predpis alebo zákon neustanovujc inak.

Drazba je príslupná verejnosti. Na drazbe móze byf príiomná kazdá osoba, ktorá zaplaüla vstupné

vo vyske 3 €. Vybrané vstupné je súcasfou vyfazku drazby.

Poucenie
(podía § 21 otls. 2 &z 6 zákona c. 527/2002 Zr. o clobrnvol'nych dnizbách v zneni neskorsích predpisnv )
(2) V prípade, ¡ik sa spochybfmje platnosf /áloznqj zmluvy aleteo boli porusené ustanovenia tohto zákona. móze
osoba. ktorá ivrdí, ze tym bola dotknuiá na svqjich právaeh, po/iüdaf súd. aby urfiil ncplalnosf drazby. Pravo domáhaf sa
urcenia neplatnosti drazby zaniká. ak sa ncuphuní do troch mesiacov odo dña pn'klcpn okrem prípadu. ak dóvody neplatnosti
drazby súvisia so spáchaním trestného cinu a zároveñ ide o drazbu domu aícbo bytu. v ktorora má prcdcíiádzajúci vlastník
predmetu dnizby v case prfklepü hiáseny trvaiy pobyt podi'a § 3 /ákona c. 253/1998 Z.2, o hlasení pobytu obeanov
Slovcnskcj rcpubliky a registra obyvatclov Slovenskej republiky v znení zákona c. 454/2004 Z.z.; v lomto prípade je moiné
domáliaf sa ncplalnosii drazby aj po upiynuíí tcjto lelioty. V prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá casi' drazby.
kíorej sa takyto rozsudok lyka (ij 23).

(3) Osoba, ktorá pódala na sude /.alobu podFa odscku 2. je povinná oznámit" príslusnej správc katasira nehiuiterností

zacatie súdneho konania.

(4) Ucaslníkmi súdnelio konania o ncplalnost' drazby pixlTa odsckn 2 sú navrhuvatcf drazby, drazobník. vydrazitcl'.
predchádzajúci vlastník a doiknuíá osoba podl'a odscku 2.
(5) Ak vydraáitef zmaril drazbu alebo ak súd uréil drazbu za ncplatm'i. úcinky priklepu zanikajú ku dñu príklépu.
(6) Neplatnost' drazby níeje nw/.nc vyslovif z dóvodu aneskoreného zacatia drazby, ak bolo prífiinou oneskoreného
zacatia dra¿by konanic inej drazby tym islym drazobnikoin na tom istom micste a ak neumoznil vlastník predmetu drazby.
ako aj osoba. ktorá má k predmetu drazby inc ako vlastnicke pravo, vykonaf riadnu obhüadku predmetu drazby.

V Banskej Bystrici, dña 30.03.2016
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Drazobn ík

MESTSKY URAD
BANSKÁ HVSTR1CA

Wvcsctté tifia:

- 4 APR. 2016
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