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

Ni2Sie uvedeny drazobník oprávneny k vykonu dobrovol'nych draáieb v zmysle prísluSnych ustanovenf zákona
c\ 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách a o doplnení zákona £S. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej einnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorSích predpisov (d'alej len ,,ZoDD") zverejñuje na základe návrhu zálozného veritel'a,
v zmysle ustanovenia § 17 ZoDD nasledovné Oznámenie o opakovanej dra¿be:

DRAZOBNÍK
(d'alej len ,,Drazobník" v prísluSnych gramatickych pádoch)
Obchodné meno:

Auctioneer s. r. o.
sidlo: ulica. t, ulice. obec, prip. stftl;

PSC:

Spitálska 61, Bratislava

81108

ICO, resp.rodnéiíslo:

l£ DPH, resp. DIC:

45 881 014

2023121826

údaje o zápise v obchodnom, pripadne inom registri;

obchodn? register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vlo^ta i. 68079/B
bankové spojenie:
názov a sidlo banky:

SWIFT/BICkódbankv

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

OTPV SK BX

SK68 5200 0000 0000 1223 6061

EUR

¿islo úílu:

12236061/5200

tituly, mena, priezviski a fiinkcie osflb oprivnenycli na zastupovanie:

Mgr. Marian Streleckí, MBA, konatel'
Ing. Iveta Leginuszová, prokurista

NAVRHOVATEE DRAZBY
(d'alej len ,,navrhovatel"' alebo ,,záloiny veritel"' v prlsIuSnych gramatickych pádoch)
Obchodné meno:

OTP Banka Slovensko, a.s.
sidlo: ulica, 1. ulice, obec, prip. ilát:

PSC:

Stúrova 5, Bratislava

813 54

ICO, resp. rodné iíslo:

IC DPH. resp. DtC:

31318916

SK2020411074

údaje o zápise v obchodnom, pripadne inom registri:

Obchodny register Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sa, vlctéka C. 335/B
bankové apojenie:
názov a sidlo banky:

SWIFT/BICkódbankv

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

OTPV SK BX

IBAN:

J

SK68 5200 0000 0000 0927 8279

EUR

¿islo útlu:
9278279/5200

iHily, mena, priezviská a funkcie osflb oprávnen^ch na zastupovanie:

JUDr. Renata Burgerová - riaditellía odboru Problem loans,
Ing. Jarmila Guthová - povereny zamestnanec

1.

Miesto, dátum a cas otvorenia drazby
Miesto konania draáby
Adresa

Ul.

Spitálska

3.poschodie,

61,

811

zasadafika

08
OTP

Bratislava,

Slovensko s.r.o.

2.

2.1

Faktoring

Dátum konania draáby

Cas otvorenia draiby

05.05.2016

12:00

Miestnost1 ¿fslo

Predmet drazby

Predmetom drazby podl'a tohto návrhu sú nasledujúce nehnutel'nosti:

Opakovanie draáby

Opakovanádraiba

Auctioneers.ro.
tjJÚL™ ,3a*ttÚU

esKa
Banská Bystrica

feas?

faasmM
Banská Byslrica

fflfflmm
_

«■■■ fAmmm

Radvaft

1502

Zaslavané
plochy a

nádvoria

2.2

Spoluvlastníci Predmetu drazby podl'a predchádzajúceho bodu majú na ñom spoluvlastnícke podiely
v nasledujúcich vel'kostiach vyjadrenych zlomkom, priííom ak súcet tu uvedenych spoluvlastníckych
podielov nedosahuje 1/1, platí, ze Predmetom drazby sú len spoluvlastnícke podiely v tejto tabuPke

uvedené:

(v pripade bezpodielového spoluvlastníctva manielov sa uvedie pri kaüdom spoluvlaslnikovi podiel 1/1)
Oznaienie spoluvlastnlka

Vladimir Skopek

2,3

Vefki

oluvlastnickeh.

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:

■ Bytovy dom súp. ó. 6139 na pare. KN c. 3240, na Ul. Podháj ó. 53, má podlazia domu prístupné schodiskom a vyrahom
. Dom má dva samostatné vchody, kazdy s jednym vstupom, v ktorych sú na 2. az 6. nadzemnom podlazí situované ieden
trojizbovy, dva dvojizbové, áesf jednoizbovych bytov a jedna garsónka, spolu po 10 bytov na jedno poschodie a na 1
nadzemnom podlazí je umiestneny jeden trojizbovy, dva dvojizbové a pát1 jednoizbovych bytov. Jednotlivé byty vo
vehodoch su prístupné spolocnymi schodiSfaml a vyfahmi. V 1. podzemnom podlazí (suteréne) sa nachádzajú pivnice
elektromerña, sklady, strojovña UK, WC s predsieñou, prácovne, zehliame, suélame a spoloCné priestory.. Nosnú
konátrukciu bytového domu tvorí celopanelovy zelezobetónovy montovany systém. Zalozenie objektu je na ploánych
zakladoch. Obvodovy i streény plásf je vytvorentf so zelezobetónovych panelov, strecha je piocha s atikou a
oplechovanim. Podlahy v spoloónych vstupnych priestoroch, na chodbách sú z terazzovych dlazdíc, liateho terazza a
keramickej dlazby, na schodisku je podlaha liateho terazza. Vstupné dvere sú jednokrídlové plastové so zasklením
Omietky stien vnútomych sú vápenné hladké, s olejovym náterom do vysky 120 a 150 cm, vonkajéia omietka je báze
umeiych viákien. Objekt je vybaveny vnútornym rozvodom vody, plynu, kanalizácie a elektriky. Vykurovanie a ohrev TÚV
je z diaFkového centrálneho zdroja. Proti atmosférickym poruchám je nehnutefnosf chránená bleskozvodom. Na prízemí
sa nachadza susiareñ, prácovña, pivniené kobky a príslusenstvo domu. Predmetny bytovy dom vznikol vykonaním
komplexnej rekonStrukcie spocívajúcej v stavebnych úpravách budovy byvalej ubytovne na bytové jednotky
Vek bytového domu: Kolaudacné rozhodnutie mi zadávatel1 nepredlozii. Vek stavby pre úce! ohodnotenia je stanoveny
na zaklade inych dokladov o uzívaní stavieb - (Potvrdenie o veku bytového domu, kde je uvedené ze bytovy dom bol
kolaudovany v roku 1983). Stavebno - technicky stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnutemosti, a svedcí o
normálnom vyuzívaní domu na byvanie, a o vykonávanej beznej údrzbe domu.

Spolocnymf cast'ami bytového domu sú: casti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpecnost1 a sú urcené pre
spolocné uzívanie. Podra zmluvy sú to: základy domu, obvodové steny a priecelia, strecha, vchody, chodby a schodiská

zvislé a vodorovné nosné konátrukcie, izolaóné konátrukcie.

Spolo&nymí zariadeniami bytového domu sú: zariadenia, ktoré sú ureené na spolocné uzívanie a slúzia vyluc"ne

tomuto domu. Podl'a zmluvy sú to: koeikáreñ, prácovña, susiareñ, STA, bieskozvody, vodovodné, kanalizacné
teplonosné, elektrické, telefónne, plynové a slaboprúdové rozvody mimo bytov a prípoikv patriace k tomu
Popis bytu:

Jednoizbovy byt ó. 47 sa nachadza na 4. poschodí {5. nadzemnom podlazí) obytného domu.
Dispoziene pozostáva z jednej obytnej miestnosti - izby a príslusenstva k bytu, ktoré tvorí predsieñ, kuchyña kúpelfia s

WC a pivnica c. P47, nachádzajúca sa v suterénnych priestoroch obytného domu. Súcasfou bytu je jeho vnútorné
vybaveme: vodovodné, kanalizacné, elektrické a telefónne bytové prípojky. Byt je bez vykonanych rekonstrukcií s
typovym vybavením. Sociálne zariadenie pozostáva z montovaného instalacného jadra ocetovej konstrukcie s povrchmi
stien upravenymi umakartovymi doskami. Byt je vybaveny v kuchyni elektrickym sporákom so sklokeramickou varnou
doskou s tepíovzdusnou rúrou a kuchynskou linkou z materiáiu na báze dreva s ocelovym smaltovanym drezom

Vybayenie kuperne s WC tvorí ocel'ová smaltovaná sprchová vanic"ka, ocetové smaltované umyvadlo a záchodová misa combt. Záchod je splachovací (combi) bez samostatného um^vadla, vsetky vodovodné batérie sú pákové Byt je

vykurovany ustrednym kúrením, prostredníctvom ocefovych aiánkovych radiátorov s termostatick^mi hlavicami a je
zasobovany teplou uzitkovou vodou centralne. K vybaveníu bytu patrí bytovy zvoncek a poátová schránka Svietidlá v bvte
su lustrové, zianvkové, nástenné.

Podiel bytu na spolocnfoh éastiach a spolocnych zariadeniach obytného domu a spoluvlastnícky podiel k

'

Auctioneers.ro.
pozemku: 3519/469994.

2.4

Opis stavu predmetu drazby:

Vzhradom k tomu, ze bytovy dom je v dobrom stave, bola na ñom vykonaná rekonstrukcia 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 závazky viaznuce na predmete drazby:

Podra LVC. 6581:

¿ASÍ C: tARCHY
Zákonné zálozné pravo v zmysle § 15, Z 182/93 2b. v prospech: spolocenstva vlastníkov bytov PODHÁJ 51 - 53 VZ 1243/2006

Na byt 6. 47/IV. poschodie, vchod 53 a podiel 3519/469994 k pozemku a na spoloCnych eastiach a zariadeniach

domu:

Zálozné pravo pre pohradávku OTP Banka Slovensko, a.s., Stúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, ICO: 31318916 i
zml. V 3851 /2011 zo dña 2. 9. 2011 - CZ 2388/2011, 364/2012
na byt 47/IV-poschodie, vchod 53, podiel 3519/ 469 994 k pozemku a na spolocnych eastiach a zariadeniach
domu:

Exekucny príkaz na zriadenie exekueného zálozného prava e. EX 2910/09 zo dña 17.9.2013, súd. exekútor JUDr.
Andrea Cimermanová, Francisciho 6, Zvolen /do KN zaplsané 23.9. 2013/ - 2509/13
Na byt e. 47/IV. poschodie, vchod 53 a podie! 3519/469994 k pozemku a na spoloCnych eastiach a zariadeniach
domu:

Exekuóny príkaz na zriadenie exekueného zálozného prava c\ EX 1816/13 zo dña 18.9.2015 ízáDis do KN
24.9.2015),

- zákaz akéhokolVek nakladania s nehnuteFnosfami,
súd. ex. JUDr. Lucia Ulianková, Námestie SNP 30, 960 01 Zvolen - cz 3561/2015
Na byt 47/IV-poschodie, vchod 23, podiel 3519/469 994 k pozemku a na spolofinych eastiach a zariadeniach

domu:

Zálozné pravo pre pohradávku Mesto Banská Bystrica, CSA 26, B.Bystrica, OEM-DP 154112/30037/2015-Ja zo
dña 13.11.2015-cz 766/16

Na byt e. 47/IV. posch., vchod 53 a podiel 3519/469994 na spoloc. eastiach a spoloc. zariadeniach domu a k
pozemku:

Exekuóny príkaz zriadením exekueného zálozného prava e. EX 155/16 zo dña 11.3.2016, súdny exekútor JUDr
Lucia Ulianková, Námestie SNP 30, 960 01 Zvolen (zápis do KN 17.3.2016) - 6z 1020/2016

2.6

Prechod práv a zává'zkov viaznucich na predmete drazby:
V zmysle § lSlma, ods. 3, ObCianskeho zákonníka, pri vykone zálozného prava zaloznym veritel'om, ktorého zálozné pravo je v poradf
rozhodujúcom na uspokojenie záloznych práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezarazeny záloznymi právarai ostatnych záloznych

veritel'ov.

V zmysle § 30 ZoDD, 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 prfklepu, ak vydraíitel' uhradil cenu dosiahnutú vydrazením predmetu

drazby v ustanovenej Iehote; to neplati v prípade predkupného prava spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu.
Upozorñujeme vSetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby predkupné alebo iné prava, ze ich mózu preukázaf najneskor do zacatia drazby a

mózu ich uplatnit' na drazbe ako drazitelia.

3.

Sposob stanovenia ceny predmetu drazby
Oíslo znaleckého posudku

Meno a priezvisko znalca

Dátum vyhotovenia

VSeobecná cena odhadu

24/2016

Ing. FrantiSek Orság

17.02.2016

30 300,00 EUR

4.

Najnizsie podanie a minimálnc prihodenie
NajnizSie podanie
29 000,00 EUR

5.

Drazobná zábezpeka

5.1.

Sposob zlozenia drazobnej zábezpeky

j

Minimálne prihodenie
1.000,00 EUR

UCastník drazby je povinny zlozif dra¿obnlkovi alebo do notárskej úschovy y Iehote uvedenej y tomto oznámení o drazbe drazobnú

Auctioneers.ro.
zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou ani Sekom.

5.2.

VySka drazobnej zábezpeky

Lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky

5.000,00 EUR

do otvorenia drazby u Drazobníka

Zlozenie drazobnej zábezpeky Drazobníkovi:
UCet pre prevod alebo vklad:

Variabilny symbol pri prevode
alebo vklade na úiet:

SK68 5200 0000 0000 1223 6061

0822014

BIC/SW1FT: OTPVSKBX

5.3.

Adresa pre platbu v hotovosti:

; Spitálska 61, 811 08 Bratisíava alebo v den drazby miesto konania
1 drazby.

Doklad preukazujúci zlozenie drazobnej zábezpeky
Vypis z bankového úCtu o úhrade drazobnej zábezpeky v prospech úütu drazobníka, potvrdenie o vklade drazobnej zábezpeky na bankovy
ücet drazobníka v hotovosti, príjmovy pokladnicny doklad, vystaveny drazobnikom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.

5.4

Spósob vrátenia drazobnej zábezpeky
Drazobník vráti úfiastníkovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazil, drazobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej
záruky bez zbytofiného odkladu po skoniíenf drazby alebo po upustení od drazby. V prípade, ze dójde k zmareniu drazby; t.z. vydrazitel'
neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosialinutú vydrazením, drazobná zábezpeka zlozená vydrazitel'om vrátane jej príslusenstva sa pouzije na
úhradu nákladov zmarenej drazby. Ak sa koná opakovaná drazba, zúCtuje sa zostávajúca Casf drazobnej zábezpeky zlozená vydrazitel'om
ktory spósobil zmarenie drazby, na nákiady opakovanej drazby. Po úhrade nákladov zmarenej drazby a opakovanej drazby sa zostávajúca
fiasf vráti vydrazitel'ovi, ktory spósobil zmarenie drazby. Vydrazitel', ktory spósobil zmarenie drazby, je povinny na vyzvanie draáobnika
uhradif tú Cast' nákladov drazby, ktonl nepokryva drazobná zábezpeka ntm zlozená; to platí aj pre nákiady opakovanej drazby, konanej v
dósledku zmarenia predchádzajúcej drazby vydraziterom.

6.

Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením
Vydrazitel je povinny uhradif cenu dosiahnutu vydrazením najneskór do 15 dnf odo dña skonCenia drazby v hotovosti alebo na úCet
Drazobníka. Drazobná zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapoCítava do ceny dosialinutej vydrazcnim, to neplatí v prípade, ak bola drazobná

zábezpeka vydraáitel'om zlozená vo forme bankovej zárukv
UCet pre prevod alebo vklad:
l

VariabilnJ symbol pri prevode

Adresa pre platbu v hotovosti:

alebo vklade na ÚCet:

¡ SK68 5200 0000 0000 1223 6061

0822014

1 BIC/SWIFT: OTPVSKBX

, 7.

Spitálska61, Sil 08 Bratisiava.

Obhliadka predmetu drazby
1. termfn

i

7.1.

2. termín

Dátum

Cas

Dátum

Cas

22.04.2016

11:00

25.04.2016

11:00

Organizacné opatrenia
Záujemcovia o obhliadku sa mózu ohiásit' aspoñ jeden den pred konaním obhliadky. V zmysie § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD je viastník Predmetu
drazby, drzitel' alebo nájomca povinm? umoznif riadnu obhliadku predmetu drazby y stanovenfoh termmoch.

8.

Kontaktná osoba:

Cas dohodnutia obhliadky:

Telefonicky kontakt pre dohodnutie obhliadky:

Mgr. Marian Strelecky, MBA

Pondelok - Piatok, 8:00 - 16:00

+421948481 515

Nadobudnutie vlastníckeho prava
Ak vydrazitel' uhradil cenu dosiahnutu vydrazenfm v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnicke pravo alebo iné pravo k predmetu
drazby ku dñu udelenia príklepu. Ak bol vydrazeny podnik, prechádzajú na vydrazitel'a zaplatením ceny dosiahnutej vydrazenim ku dñu
udelenia priklepu vSetky prava a závüzky spolu s právami a povinnosfami vyplyvajúcimi z pracovnoprávnych vzfahov, oprávnenie pouzívaf
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 podnikateFskej Cinnosti vydrazeného podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného
duSevnéhovIastníctvaalebozmluveoposkytnutivykonutychto práv. Ak ideo Cast'podniku, prechádzajú na vydrazitel'a vSetky prava a

závazky, ktoré sa tykajú tejto ¿asti, vrátane práv a povinnosti z pracovnoprávnych vzfahov.

9.

Podmienky odovzdania predmetu drazby vydrazitePovi
Drazobník odovzdá vydrazitel'ovi po zaplatení vydrazenej ceny predmet drazby a listiny, ktoré osvedcujú vlastnicke pravo a sú nevyhnutné
na nakladame s predmetom drazby alebo osvedCujú iné prava vydrazitel'a k predmetu drazby bez zbytocného odkladu a vydrazitel' prevzatie
pfsomne potvrdí. Ak ide o nehnutel'nosf, podnik alebo jeho Casf, odovzdá predchádzajúci viastník predmet drazby na základe predlozenia
osvedüeného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a bez zbytocnj-ch priefahov. O odovzdani predmetu drazby spíse

s.r.o.
druzobin'í; ¡íápisnieu.

Prcdcbádxiijflci vlasiník odovzdá vypralíiny predmel drazby. kl'úfic ud dverí, vrál, ovládaic od diafkovii ovládanycb brán a dokumcnty alto

su kolaudaCne rozliodnimn, geometrické plány. nájomné zmluvy a spoloCnc s vydraziid'om si nav/ájom polvrdia koneíné siavy na meraCoell

10.

Oznacenie notara, ktory osvedeí priebch drazby
Titul, meno a priezvisko

Sidlo

JUDr, Kalorina Valovii. Plíp,

II.

Pribinova 10, 81 I 09 liratislava
T

Pouecnie
§21 ods.2ZoDD

V prípack. ak boli poruSené ustanovenia lobto zákona, mó2c osoba, laorá Ivrdi. £e lym bola doikinitá na svojicli práv¡ich, poziadaf siid, aby

urCil iieplmnost" drazby. Pravo clomáhaf sn urCcnia iu'plaliiosti dmzby zaniká, ak sa neuplatní do iroch mcsiacov odo d'iia príklcpu okrcm

pnpadu. ak dñvody neplaínosti dra/by si'ivism so spácbanim ircslnélio Cimí a zárovcñ ¡de o drazbn dormí alebo bytu, v ktoroiii má
prcdchádzajúci viasmík prüdmctu drazby v Case príícíepu liláscuy irvaly pobyi podl'a üsobitnclio predpisu; 12b) v lomlo prípadt: je motilé

domáhaf sa neplainosti drazby ¡ij po uptynutl lejto Iclioty. V prípade spoloinej drazby bude neplatná len tá fíasf dra^by ktorci sa takvlo
ri«sudok lyka(5 23).

.

.

j

^

§ 2 I oás, .3 AuDD

Osoba. ktorá pódala na sude zatobu podía oáseku 2. je povinná oznámíí prisIiiStiému okresncmu úradu zaCatie súdnclio konania.
5 2 I ods. 4 7,oDD

iJeasmíknii súdnelio konania o ncplaluosi" drazby podl'a odsekn 2 sú navrhovaier draíby, (irafebník. vydrazüel". preddiádzajiici vlaslmk a

dolknula osoba podl'a odsoku 2.

§21 ods. 5ZoDD

Ak vydra/.iic!' zmaril drazbu alebo ak siid urüil drazbn za neplatrm. iiCinky príklcpu zanikajíi kn dnu príklepu
§21 ods. 6/oDD

Ncplatnosi' diaziiy nic je moí.né vyslovif z dóvodn oncskoioiclio zaóatia drazby, ak bolo príáítou oneskorcncJio zafialia dra2by konanie inej

dnizb)1 lyi¡i islym draíobiiikom na tom ¡siom inieste a ¡ik neumozíiil viaslník predmetu diazby, ako a¡ osoba. ktorá má k predmclii drazby me

¡iko vlastnieke pravo, vykonai' nadnu obliliadku prcdmelu drazby.

i

■'■'■

OpozoríuiiL-mc vseíky osoby. ktoré majii kpredmL-lu dra2by iné prava, zc icb mózu preukázal" najncskór do zaóalia drazby a uplatnil'^a

drai.be ako drazitelia.

Ucasmikom drazby moze byi" osoba. kioni spiña podmienky usianovc-né ZoDD a dosiavila sa s cid'om urobíf podanie.
i__

Osvedfiení podpis Navrhovatel'a dra/by na exemplárocb oznáraenia LirCenycli pre Draiobnfkov rovnopis oznámenia a pre

prilolui odpisu notárskej zápisnice o yykonani dobrovornej drazby:

V Bratislavc, dña 13.04.2016

JUDr. Renáú/Burgerová
Riaditel'ka odboru Problem loans
pTP Banka Slovensko, a.s.

lYIESTSKY URAD

Navrhovatel' drazby

V Bratislave, dña 13.04.2016

Ing. Jarmila Uuthová
Poverany zamestnanec

OTP Ba|ka Slovensko, a.s.
NavrhovatcT drazby

BANSKÁ BYSTRICA

Vyvescné dña:

18. APR. 1U

Bratislave, dña 13.04.2016

V Bratislave, dña 13.04.2016

Zvcscnc dña:

podpis

Mgr. Marian Strelecky, MBA
konateT
Auctioneer s. r. o,

Drazobník

nuszova

prokurista
Auctioneer s. r. o.

Drazobník

