DDPSO244/15

Drazobník:

Piatit'sa oplatí s.r.o.

KoSická 56, 821 08 Bratislava

100:45684618

OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka oíslo: 66827/B
Navrhovater drazby:

Vseobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

100:31320155

OR SR Bratislava I, oddiel Sa, vlozka c. 341/B
Dátum konania drazby:

11.05.2016

Cas otvorenia drazby:

12:30 hod.

Miesto konania drazby:

Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodf, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody
2, 974 01 Banská Bystrica.

Opakovanie drazby:

prvá drazba

Predmet drazby:

súborvecí

Lve.

Okresny úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

3440

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvañ

Byt:

Charakteristika (oíslo

Súp.c.

Postáyéná na

Druha popis

bytu, oíslo vchodu,
císlo poschodia,
adresa):

stavby:

pozemku - parcele

stavby:

byt c. 1, vchod: 13,
prízemie, adresa:

Pol'ná 5955/13, Banská

5955

Podiel priéstorü na

registra "C"

spoloónych castiach a
spolocnych zariadeniach

evidovanejna
katastrálnej mápe:

vel'kosti (bez pozemku):

2560/1
2560/2

Bystrica

domu súpisné 6. 5955 p

9 - Bytovy

dom

63/5923

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

Opis predmetu drazby:

2 izbovy byt c. 1, prízemie, na ul. Pol'ná 5955/13, Banská Bystrica.

Podlahová piocha bytu predstavuje 62,62 m2 vrátane pivnice.
Opis bytu:

Hodnoteny byt sa nachádza vo vchode 6. 1, ktory je v strednej sekcii
radového bytového domu s pridlenením k Poínej ulici, na prízemí (zv^áenom
prízemí). Vo vchode je spolu osem obytnych podlazí, na kazdom po tri byty,
celkom 24 bytov. Byt dispozióne pozostáva z dvoch obytnych miestností (z
ktorj?ch jedna je rozdelená prieókou s okenn^m otvorom na dve óasti a z
príslusenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyña, kúpel'ña, WC a pivnica.
Podlahová piocha bytu s prísluáenstvom je 63 m podía podielu na LV,

meraním pri obhliadke bola zistená podlahová piocha o veíkosti 62,62 m2, co

nepredstavuje ziadny podstatny rozdiel. Na základe obhliadky bytu
konátatujem, ze byt je po vj?znamnej rekonátrukcii. Súcasní vlastnfci vykonali
v byte váóáie úpravy a modernizáciu. Vo vypoóte váeobecnej hodnoty bytu
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uvazujem s vyááfm standardnym vybavenlm. Bytové jadro je vymurované a
rozdelené na samostatnú kúpel'ñu a samostatné WC. Súeast'ou bytového
jadra je aj technické ins"tala6né jadro, ktorym je byt napojeny na inzinierske
siete. Svetelná a motorická elektroinstalácia je napojená na samostatné

¡stiace okruhy bytového rozvádzaca. Úprava vnútornych povrchov - vápenná

hiadená omietka a v kuchyni pri kuchynskej linke je vyhotoveny keramicky

obklad. V kúpel'ni je osadená rohová vana a umyvadlo a vo WÓ splachovací

záchod. V kuchyni je kuchynská linka vyrobená na báze dreva s nerezovym
drezom a kombinovanym sporákom. Daláie vybavenie - vodovodné batérie.
Okná sú plastové s izolacn^m dvojsklom s horizontal nym i zalúziami,
interiérové dvere sú hladké plné a zasklené. Vykurovanie je teplovodné,
vykurovacie telesá rebrové sú s namontovanou meracou a regulacnou
technikou. Prlslusenstvo bytu tvorí aj latková pivnica s plochou 2,20 m
umiestnená v technickom podlazl bytového domu.
Opis bytového domu:

Objekt bytového domu bol postaveny v roku 1980. Bytovy dom má 8 podlazl
s tromi bytmi na kazdom z nich a 1 podlazím s technickym vybavením.
Osadenie BD je na teréne bez zapustenia technického podlazia. Dom má
plochú strechu, je zatepleny, má vyt'ahy - v kazdom venode po jednom. Na
typickom podlazf jedného vehodu sa nachádzajú tri byty (vo vehode

ohodnocovaného bytu). Je postaveny v stavebnej sústave T08B s hlbkou 12

m. Bytovy dom má obdíznikovy pódorys a plochü strechu. Priecny stenovy

nosny konátrukóny systém tvoria zelezobetónové panely hrúbky 150 mm,
stropné panely sú zelezobetónpvé plné hrúbky 120 mm, modulová osnova je
3 600 mm, konátrukóná vyáka podlazí 2 800 mm, svetlá vyáka 2 640 mm.
Dom je dodatoene zatepleny. Strecha je dvojplást'ová piocha, vyspádovaná
od atík smerom k stresnym odpadom. Schodisko je zelezobetónové
prefabrikované dvojramenné, áírka ramena 1 100 mm, s násl'apnou vrstvou
brúsené terazzo. Stabilitu objektu v priecnom smere zabezpecujú nosné

steny a v pozdlznom smere prieóky a nosné steny. Otvorové konstrukcie okná na spolocnych óastiach bytového domu sú plastové a dvere póvodné

hladké plné, vehodové dvere sú z hliníkov^ch profilov. Krytina plochej
strechy z asfaltovtfch privarovan^ch pásov, klampiarske konátrukcie z
pozinkovaného plechu. Bytovy dom s celoploánym zateplenlm, vonkajáia
povrchová úprava omietka na báze umetych látok, vnútorné omietky
vápenné hladené. Vstupné dvere sú z hünlkov^ch profilov s presklením po
rekonstrukcii, ostatné dvere drevené hladké prevazne plné, na pivniciach
latkové. Podlahy v spoloénych priestoroch - cementov^ poter v pivniciach, vo
vstupnej hale keramická dlazba. Bytovy dom je napojeny na verejny
vodovod, kanalizáciu, zemny plyn, elektroinétaláciu a telekomunikaónú siet'.
Dodávka tepla a teplej vody je zabezpecená z centrálneho zdroja v

kombinácii so slneónymi koíektormi osadenyml na streche domu, na

vykurovacích telesách je namontovaná regulacná a meracia technika.
Objekt je v dobrom technickom stave, s vykonávanou primeranou údrzbou.
Zateplenlm obvodového plást'a sa odstránili systémové poruchy. Na
rekonstruovanej streche bytového domu sú osadené slneóné kolektory
urfiené na ohrev TÚV a vykurovanie bytov.
Spolocnymi
cast'ami
domu
sú:
základové
konátrukcie,
stresná
konétrukcia, obvodové múry, zvislé a vodorovné nosné konátrukcie, chodby,
priefielia, vehody, vstupná hala, schodiáte, strojovña vyt'ahu, slneóné
kolektory, izolafiné konátrukcie a vyplne otvorov na schodiskovom a
spoloónom chodbovom priestore.

Spolocn^mi zariadeniami domu sú: suáiareñ, koóikáreñ, vytah, vyt'ahová
sachta, bleskozvody, vodovodné, kanalizacné, telefónne, plynové a
elektrické rozvody v dome. Vodovodné a kanalizacné prípojky aj v prípade,
te sú umiestnené mimo domu, ale slúzia vyluáne domu.

Opis stavu predmetu drazby: Predmet drazby je v stave primeranom údrzbe a veku stavby.

Popis práv a závázkov k predmetu drazby viaznucich:
Poznámka:

Oznámenie 6.

PSO 244/15/1OA zo dña 5.

8.

2015 zálozného ventera

Váeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IÓO: 31
320 155 o zacatí v^konu zálozného prava k V 1706/2006 - 5z 2938/2015.

CASf C: fARCHY:

ZÁKONNE ZÁLO2NÉ PRAVO V ZMYSLE 15,zak.c. 182/93 ZB.V
PROSPECH SPOLOCENSTVA VLASTNÍKOV BYTOV'HORNÁ RADVAÑ'.
Na byt c. 1/prízemie, vchod 13 a podiel 63/5923 na spolocnych éastiach a
zariadeniach domu: Zálozné pravo pre pohl'adávku Váeobecná úverová

banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IÓO: 31

320 155 a. zml. V

1706/2006 zo dña 22. 5. 2006 - VZ 983/2006, VZ 1173/2006.

Iné údaje:

OBYTNVDOMS. C. 5955-POLNÁULICAC. 11, 13, 15, 17.
Znalecky posudok:

Oíslo znaleckého posudku:

Menoznalca:

Dátum vyhotovenia:

Váeobecná cena odhadu:

10/2016

KaSSová Jarmila Ing.

10.3.2016

47 800,00 EUR

Najnizsie podanie:

47 800,00 EUR

Licitátor drazobníka je oprávnentf znízit' sumu najnizsieho podania.

Minimálne prihodenie:

1 000,00 EUR

Drazobná zábezpeka:

7 000,00 EUR

Spósob ziozenia drazobnej

zábezpeky:

Adresa a císlo úctu na
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

Ucastník drazby je povinny zlozit' drazobníkovi alebo do notárskej úschovy

drazobnú zábezpeku v penlazoch alebo vo forme bankovej záruky s
preukázaním potvrdenia o úbrade tymto alebo zákonom povolením
spósobom. Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozit' áekom ani platobnou
kartou.

Platit sa oplatí s.r.o., Koáicka 56, 821 08 Bratislava, cfslo úctu:
3032264653/0200, IBAN: SK06 0200 0000 0030 3226 4653, SWIFT (BIC):
SUBASKBX, vedentf v VUB, a.s., variabiln^ symbol (VS): 24415 (uvedie sa v
referencii platitela).

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

Drazobnú zábezpeku mozno zlozit1 do otvorenia drazby u drazobnfka.

Doklad, preukazujúci
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

Vypis z bankového úctu o úhrade drazobnej zábezpeky v prospech úctu
drazobníka, potvrdenie o vklade drazobnej zábezpeky na bankovy úcet
drazobnfka
v hotovosti,
prljmov^
pokladnicn^
doklad,
vystaveny
drazobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.

Spósob vrátenia

drazobnej zábezpeky:

Drazobnlk vráti úóastníkovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazil,
drazobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
bez zbytocného odkladu po skoncenf drazby alebo po upustení od drazby.
V prfpade, ze dójde k zmareniu drazby; t.z. vydraziteí neuhradf v stanovenej

leñóte cenu, dosiahnutú vydrazením, drazobná zábezpeka zlozená
vydraziteCom vrátane jej prísluáenstva sa pouzije na úhradu nákladov
zmarenej drazby. Ak sa koná opakovaná drazba, zúctuje sa zostávajúca
6ast' drazobnej zábezpeky zlozená vydrazitefom, ktory spósobil zmarenie
drazby, na náklady opakovanej drazby. Po úhrade nákladov zmarenej

drazby a opakovanej drazby sa zostávajúca casf vráti vydraziterovi, ktory
spósobil zmarenie drazby. Vydrazitel1, ktory spósobil zmarenie drazby, je
povinny na vyzvanie drazobníka uhradif tú 6ast' nákladov drazby, ktorú
nepokryva drazobná zábezpeka ním zlozená; to platí aj pre náklady

opakovanej drazby, konanej v dósíedku zmarenia predchádzajúcej drazby
vydraziteFom.

Úhrada ceny dosiahnu
tej vydrazením:

Zlozenie drazob. zábezpeky
plat. kartou alebo sekom:
Prechod práv a závazkov
viaznucich na predmete
drazby:

Vydrazitel je povinny uhradit cenu dosiahnutú vydrazením najneskór do 15
dní odo dna skoncenia drazby v hotovosti alebo na úcet drazobníka, císlo
úctu: 3032264653/0200, IBAN: SK06 0200 0000 0030 3226 4653, SWIFT
(BIC): SUBASKBX, vedeny v VUB, a.s., variabilny symbol (VS):24415
(uvedie sa v referencü platiteía). Ak nie je cena dosiahnutá vydrazením
vyséia ako 6 640 EUR, je vydrazitel' povinny zaplatit' cenu dosiahnutej
vydrazenfm hned1 po skonóení drazby. Drazobná zábezpeka sa vydrazitel'ovi
zapocítava do ceny doslahnutej vydrazením, to neplatí v prípade, ak bola
drazobná zábezpeka vydraziterom zlozená vo forme bankovej záruky.

Nie je mozné zlozenie drazobnej zábezpeky platobnou kartou ani sekom.

Vzmysle § 151ma, ods. 3, Obcianskeho zákonníka, pri vykone zálozného
prava záloznym veritel'om, ktorého zálozné pravo je v poradl rozhodujúcom
na uspokojenie záloznych práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza
nezafazeny záloznymi právami ostatnych záloznych veritel'ov.

Vzmysle § 30, zákona 6. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách vznení
neskorsích predpisov, prava osób vyplyvajúce z vecnych bremien viaznucich
na predmete drazby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho prava
drazbou.
Predkupné pravo viaznuce na predmete drazby zaniká udelením príklepu, ak
vydrazitel' uhradil cenu dosiahnutú vydrazením predmetu drazby v
ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného prava spoluvlastníkov
veci k spoluvlastníckemu podielu.

Upozorñujeme véetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby predkupné
alebo iné prava, ze ich mózu preukázat' najneskór do zaaatia drazby a mózu
ich uplatnif na drazbe ako drazitelia,
Obhliadka predmetu
drazby/dátum a cas:

Obhliadka 1: 25.04.2016 o 11:00 hod.
Obhliadka 2: 09.05.2016 o 11:00 hod.

Organizaóné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutocní pred
predmetom drazby: Poma 5955/13, 974 05 Banská Bystrica. Blizsie
informácie a pokyny Miroslav Martvoñ kontakt: 02/322 02 734, 0911 833
855, martvon@platitsaoplati.sk.
Podmienky odovzdania

predmetu drazby
vydrazitel'ovi:

Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza na vydrazitel'a udelením
príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydrazením. Uzívacie pravo
prechádza na vydrazitel'a odovzdaním predmetu drazby zápisnicou
oodovzdaní.
Predmet drazby odovzdá predchádzajúci vlastník po
predlození osvedéeného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti
vydrazitel'a.

Drazobník odovzdá vydrazitel'ovi po zaplatení vydrazenej ceny predmet
drazby a listiny, ktoré osved6ujú vlastnícke pravo a sú nevyhnutné na
nakladanie s predmetom drazby alebo osvedóujú iné prava vydrazitel'a
k predmetu drazby bez zbyto6ného odkladu a vydrazitel' prevzatie písomne
potvrdí.

Ak ide o nehnutemost', podnik alebo jeho casf, odovzdá predchádzajúci
vlastník predmet drazby na základe predlozenia osvedceného odpisu
notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a bez zbytocnych
priet'ahov. O odovzdaní predmetu drazby spíse drazobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vypratany predmet drazby, kMce od dverí,
vrát, ovládace od dial'kovo ovládanych brán a dokumenty ako sú kolaudacné
rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoloóne s vydrazitel'om
sí navzájom potvrdia konefiné stavy na meracoch médií.

Notar, ktory osvedcí
priebeh drazby

notárskou zápisnicou:

Notársky úrad - JUDr. Valová Katarína, PhD., Pribinova 10, 81109 Bratislava

Poucenie:

V prípade, ak sa spochybnuje platnost' záloznej zmiuvy alebo boli porusené
ustanovenia zákona o dobrovoí'nych drazbách, móze osoba, ktorá tvrdf, ze
tym bola dotknutá na svojich právach, poziadaf súd, aby urcil neplatnost'
drazby. Toto pravo zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña
príklepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním
írestného cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu drazby vcase príklepu hláseny trvaiy
pobyt. V prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá casi' drazby, ktorej
sa takyto rozsudok tyka. Osoba, ktorá pódala na sude takú zalobu, je
povinná oznámít' príslusnému okresnému úradu zacatie súdneho konania.

Úcastníkmi súdneho konania o neplatnost' drazby sú navrhovatel' drazby,

drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a zalobca. Ak vydraziteí' zmaril
drazbu alebo ak súd urcil drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku
dñu príklepu. Neplatnost' drazby nie je mozné vyslovit' z dóvodu
oneskoreného zacatia drazby, ak bolo prícinou oneskoreného zacatia
drazby konanie inej drazby tym ¡stym drazobníkom na tom istom mieste
a ked' neumoznil vlastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má
k predmetu drazby ¡né ako vlastnícke pravo vykonat' riadnu obhliadku
predmetu drazby.

Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava,
ze ich mózu preukázat' najneskór do zacatia drazby a uplatnit' na

drazbe ako drazitelia. Úcastntkom drazby móze byt' osoba, ktorá spíña

podmienky ustanovené Zákonom c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych
drazbách v znení neskorsích predpisov a dostavila sa s ciel'om urobit'
podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.
V Bratislave dña 30.03.2016
za Drazobníka:

fhg, Miroslav Martvoñ
na základe povérenia zo dña 31.3.2015

Platit' sa oplatí s.r.o.
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