DDPSO244/15
Císlo registrácie poslednej
listiny v NCRdr:

2408/2016

Drazobník:

Platit'saoplatís.r.o.
Koáická 56, 821 08 Bratislava

100:45684618

OR OS Bratislava I, oddiel; Sro, vlozka císlo: 66827/B
Navrhovatel' 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.

Mi esto konania drazby:

Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody

2,974 01 Banská Bystrica.
Opakovanie drazby:

prvá drazba

Predmet drazby:

súbor vecf

LVó.

Okresny úrad

Okres

Obec

3440

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Kátastrálrie üzérriie f
Radvañ

Byt:

Charakteristika (císlo
bytu.fiEslovchodu,
císlo poschodia,
adresa):

Súp.c.
stavby

Postavená na

pozernkü-parcele

registra "C"

Druha popis

stavby:

spólocnych zariadeniach

evidoyanej na

domu súpisné c. 5955 o
vel'kosti (bez pozemku):

katastrálnej mape;

bytc. 1, vchod: 13,
prízemie, adresa:
Pol'ná 5955/13, Banská
Bystrica

5955

2560/1
2560/2

Podiel priestoru na

spojoéntfch dastiach a

9 - Bytovy

dom

63/5923

Spoluvlastnícky podiel v 1/'

Opis predmetu drazby:

2 izbovy byt c. 1, prízemie, na uí. Pol'ná 5955/13, Banská Bystrica.
Podlahová piocha bytu predstavuje 62,62 m2 vrátane pivnice.
Opis bytu:

Platif sa opiatí s.r.o., Kosická 56, 821 08 Bratislava

Hodnoteny byt sa nachádza vo vchode 6. 1, ktory je v strednej sekcii
radového bytového domu s priclenením k Pol'nej ulici, na prízemí (zvyáenom
prízemí). Vo vchode je spolu osem obytn^ch podlazí, na kazdom po tri byty,
celkom 24 bytov. Byt dispoziáne pozostáva z dvoch obytnych miestnostf (z
ktor^ch jedna je rozdelená prieckou s okenn^m otvorom na dve casti a z
príslusenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyña, kúperña, WC a pivnica,

Tel.: +421 2 322 027 10-12, Fax: +4212 322 027 15, E-mail: office@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati sk
ICO: 45 684 618, DlC: 2023085152

SpoloCnosí je zapísaná v obchodnom regrstri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vlozka císlo: 66827/B

Podlahová piocha bytu s prisluáenstvom je 63 m podía P°*elu "a LV

meranfm pri obhliadke bola zistená podlahová piocha o verkosti 62,62 m fio

nepredstavuje ziadny podstatntf rozdiel. Na základe obhhadky bytu
konstatujem ze byt je po vfznamnej rekonstrukcii. Sucasní vlastmci vykonali
v bvte vkáie úpravy a modernizáciu. Vo vtfpoete vseobecnej hodnoty bytu

uvazuiem s vysstm standardnfm vybavením. Bytové jadro je vymuroyané a
rozdelené na samostatnú kúperñu a samostatné WC. Sucastou bytového

¡adra je ai technické inétalaené jadro, ktor*m je byt napojeny na inzinierske

siete Svetelná a motorická elektroinétalácia je napojená na samostatné
¡stiace okruhy bytového rozvádzaea. Úprava vnútornych povrchov - vápenná
hladená omietka a v kuchyni pri kuchynskej linke je vyhotoveny keramicky
obklad V kúperni je osadená rohová vana a umyvadlo a vo WC splachovaci

záchod V kuchyni je kuchynská linka vyrobená na báze dreva s nerezoyym

drezom a kombinovanym sporákom. Üaláie vybavenie - vodovodne batane.
Okná sú plastové s izolaón^m dvojsklom s horizontálnymi zaluzíami,

interiérové dvere sú hladké plné a zasklené. Vykurovanie je teployodné,

vykurovacie telesá rebrové sú s namontovanou meracou a regulaCnou
technikou. Prísluáenstvo bytu tvorf aj latková pivnica s plochou 2,20 m
umiestnená v technickom podlazí bytového domu.
Opis bytového domu:

Obiekt bytového domu bol postaven? v roku 1980. Bytovtf dom má 8 podlazl

s tromi bytmi na kazdom z nich a 1 podlazím s technickym vybavemnr
Osadenie BD je na teréne bez zapustenia technického podlazia. Dom má

plochú strechu, je zateplentf, má vyt'ahy - v kazdom vchode po jednom. Na
typickom podlazí jedného vchodu sa nachádzajú tri byty (vo vchode
ohodnocovaného bytu). Je postaveny v stavebnej sústave T08B s hlbkou 12
m Bytov^ dom má obdíznikov? pódorys a plochú strechu. Prieóny stenovy
nosní konstrukeny systém tvoria zelezobetónové panely hrúbky 150 mm,

stropné panely sú zelezobetónové plné hrúbky 120 mm, modulová osnova je
3 600 mm konátrukená vtféka podlazi 2 800 mm, svetlá v^áka 2 640 mm.

Dom je dodatoene zateplen?. Strecha je dvojplástová piocha, vyspádovaná

od atfk smerom k stresntfm odpadom. Schodisko je zelezobetónové
prefabrikované dvojramenné, sírka ramena 1 100 mm, s náál'apnou vrstvou

brúsené terazzo. Stabilitu objektu v prieenom smere zabezpeáuju nosné
steny a v pozdlznom smere priecky a nosné steny. Otvorové konstrukcie okná na spolofin^ch áastiach bytového domu sú plastové a dvere póvodné
hladké plné, vchodové dvere sú z hlinfkov^ch profilov. Krytina plochej
strechy z asfaltovych privarovanych pásov, klampiarske konstrukcie z
pozinkovaného plechu. Bytovy dom s celoploánym zateplením, vonkajéia
povrchová úprava omietka na báze umeltfch látok, vnútorné omietky

vápenné hladené. Vstupné dvere sú z hlinlkovych profilov s presklením po

rekonétrukcii, ostatné dvere drevené hladké prevazne piné, na pivniciach
latkové Podlahy v spoloen^ch priestoroch - cementovy poter v pivniciach, vo

vstupnej hale keramická dlazba. Bytov^ dom je napojen? na verejny
vodovod, kanalizáciu, zemny plyn, elektrolnstaláciu a telekomunikacnú siet.
Dodávka tepla a teplej vody je zabezpecená z centrálneho zdroja v
kombinácii so slnean^mi kolektormi osaden^mi na streche domu, na
vykurovacich telesách je namontovaná regulacná a meracia technika.

Objekt je v dobrom technickom stave, s vykonávanou primeranou údrzbou.
Zateplenlm obvodového pláát'a sa odstránili systémové poruchy. Na
rekonstruovanej streche bytového domu sú osadené slneóné kolektory
urcené na ohrev TÚV a vykurovanie bytov.

Spolocnymi cast'ami domu sú: základové konstrukcie, stresná
konátrukcia obvodové múry, zvislé a vodorovné nosné konátrukcie, chodby,
prieóelia, vehody, vstupná hala, schodiáte, strojovña v^t'ahu, slnecné
kolektory, izolaené konstrukcie a vtfplne otvorov na schodiskovom a
spolocnom chodbovom priestore.

Spolocn^mi zariadeniami domu sú: susiareñ, koóikáreñ, vtft'ah, vyt'ahová
Sachta bleskozvody, vodovodne, kanalizacné, telefónne, plynové a
elektrické rozvody v dome. Vodovodne a kanalizaené prípojky aj v pripade,
ze sú umiestnené mimo domu, ale slúzia v^luóne 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 c. PSO 244/15/10A zo dña 5. 8. 2015 zálozného veritei'a
Vseobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ICO: 31
320 155 o zacatí vykonu zálozného prava k V 1706/2006 - cz 2938/2015.
CASf C: ÍARCHY:

ZÁKONNE

ZÁLOZNÉ

PRAVO

V

ZMYSLE

15,zak c 182/93

ZB V

PROSPECH SPOLOCENSTVA VLASTNlKOV BYTOV 'HORNÁ RADVAÑ'.

Na byt c. 1/prízemie, vchod 13 a podiel 63/5923 na spoiocnych éastiach a
zariadeniach domu: Zálozné pravo pre pohl'adávku Vseobecná úverová
banka, a.s,, Mlynské Nivy 1, Bratislava, IÓO: 31 320 155 c zml V
1706/2006 zo dña 22. 5. 2006 - VZ 983/2006, VZ 1173/2006.
Iné údaje:

OBYTNY DOM S. Ó. 5955 - POLNÁ ULICA C. 11, 13, 15 17.
Znalecky posudok:
Oíslo znaleckého posudku:

Menoznalca:

Dátum vyhotovenia:

Vseobecná cena odhadu:

10/2016

Kassová Jarmila Ing.

10.3.2016

47 800,00 EUR

Najnizsie podanie:

47 800,00 EUR

Minimálne prihodenie:

1 000,00 EUR

Drazobná zábezpeka:

7 000,00 EUR

Spósob vrátenia
drazobnej zábezpeky:

Správca NCRdr:

Dóvod upustenia od drazby:

Drazobník vráti úcastníkovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazil,
drazobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
bez zbytocného odkladu po skoncení drazby alebo po upusteni od drazbv.
JUDr. Katarína Valová, PhD., Pribinova 10, 811 09 Bratislava

Podí'a §19 odseku 1) Zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách

písmeno:

a)

na základe písomnej ziadosti navrhovatei'a drazby.

V Bratislave dña 11.5.2016

MESTSKY URAD
BANSKÁ BYSTRÍCA

JUDr. Martín Aksamit
na základe Poverenia zo dña 12.8.2011
Platit'sa oplatís.r.o.

Vyvcsené dña:

13. máj 2016

Zvescné dña:

podpis

A

