DD 429/2016
Drazobná spolocnost', a.s.

Drazobník:

Gundulicova 3, 811 05 Bratislava
ICO: 35 849703
ICDPH:SK2021706280

spolocnost' je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sa,
vlozka c. 3070/B

zastúpená: Mgr. Martín Krncan, cien predstavenstva
Navrhovatel' drazby:

Slovenská sporitel'ña, a.s.
Tornásikova 48, 832 37 Bratislava

ICO: 00 151 653
spolocnost' je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sa,
vlozka c. 601/B
Dátum konania drazby:

20.06.2016

Cas otvorenia drazby:

10:40 hod.

Miesto konania drazby:

Hotel ARCADE***,

Námestie SNP 5, 974 01

Banská Bystrica, miestnost1

,,Vel'ky salónik"
Opakovanie drazby:

prvé kolo drazby

PREDMET DRAZBY
ZákEadná specifikácia:
Císlo LV:

Okres: Banská Bysírica

3715

Obec: Banská Bystrica

Okiesny utad - kntnstirlny odbot.:

Banská Bysírr

Katastrálne územie: RADVAÑ

\

Byt-spoluvlastñfcky podiel 1/1
Charakteristika (císlo bytu,
vchodu, poschodia, adresa):

s.c. stavby (popis

stavby-OBYTNÁ

Postaveny
na pare. c.

BUDOVA):
Bytovy dom / Byt, císlo: 26,

5939

Podiel priestoru na spolocnych
castiach a spolocnych
zariadeniach domu

3245, 3246

318/30346

vchod:70, 9. P.
Právny vzt'ah k parcele na ktorej lezí stavba 5939 je evidovany na liste vlastníctva císlo 2724.

Opis predmetu drazby a opis stavu predmetu drazby:
Byt sa nachádza

v bytovom dome s. c.

5939, jedná sa o bytovy dom

v Banskej- Bystríci,

na

ulici

Sládkovicovej ulici c. 70, postaveny na pare. c. 3245 a 3246 k.ú. Radvañ. Obytn^ dom je desat'poschodovy a
nachádza sa v ñom celkom 54 bytovych jednotiek. Dom má 2 samostatné vehody. V jednom vehode je 27
bytov. V 1. PP sa nachádzajú spolocné priestory, pivnice. Ostatné poschodia sú byty. Bytov^ dom je
zatepleny, má novú krytinu, fasádu a klampiarske konstrukcie. Dom bol dany do uzívania v roku 1980.
Spolocné priestory:
Základy betónové pásy, zvislé konstrukcie murované - zateplené, vodorovné ¿elezobetónové, strecha

valbová, krytina skridlová t'azká, klampiarske konstrukcie úplné, vonkajsia úprava povrchov Tera-Nova,
vnútorné omietky vápenné hladké, dvere plastové, okná plastové, podlahy terazzové, elektroinstalácia
svetelná, bleskozvod, rozvod teplej a studenej vody, kanalizácia do verejnej siete, rozvod telefónny, poziarne
hydranty, rozvod televízny.
Spolocn^rni cast'ami domu sa rozumejú casti domu nevyhnutné pre jeho bezpecnosf a sú urcené na
spolocné uzívanie, najmá základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priecelia, vehody, schodistia,

spolocné terasy, podkrovia, vodorovné, nosné a izolacné konstrukcie a zvislé nosné konstrukcie.
Spolocnymi zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú urcené na spolocné uzívanie, najmá
susiame, kocikárne, spolocné televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizacné,
elektrické, telefónne a plynové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúzia vylucne
tomuto domu.

Byt c. 26 sa nachádza na 9. poschodí. Byt je jednoizbovy s príslusenstvom. Príslusenstvom bytu je predsieñ,

kúpelña, kuchyña, WC a pívnica c. 26. Podiahová piocha bytu je 31,74 m2, ztoho podlahová piocha pivnice
je 3,79 m2.
Zariadenie bytu a nebytového priestoru:

Omietky vápenné hladké - nové, obklady kuchyña a kúpel'ña - novovybudované, dvere dyhované, zárubne
ocel'ové, okná plastové, vonkajsie dvere - tapacírované, podlahy PVC, dlazby keramické, vykurovanie
ústredné, elektroinstalácia sveteiná, rozvod teplej a studenej vody, vnútomá kanalizácia z kúpel'ne a WC,
vnúíorné hygienické zariadenie nové, jadro murované, telefónny rozvod, rozvod íelevízie, okná plastové.
Cely byt je rekonstruovany.
Popis práv a závazkov viaznucich
k predmetu drazby:

ZÁKONNE ZÁLOZNÉ PRAVO V ZMYSLE § 15, Z 182/93 Zb. V PROSPECH SPOLOCENSTVA
VLASTNÍKOV BYTOV 'MARÍNA' -947/97
Na byt c. 26/lX. poschodie, vchod 70 a podiel 318/30346 na spolocnych castiach a zarladenlach domu:
Zálozné pravo pre pohi'adávku Slovenská sporitel'ña, a.s., Suche myto 4, 816 07 Bratislava, ICO: 00 151 653
c. zml. V 6297/2008 zo dña 12. 11. 2008 - VZ 2958/2008, VZ 2994/2008

Poznámka drazobníka - Na Liste vlastníctva c. 3715 k.ú. Radvañ je byte c. 26, ktory1 je predmetom drazby
vyznacená plomba na základe V - 4174/2013, Z - 84/2014, Z - 1879/2016 a Z 4350/2015.

Znalecky posudok;

Oíslo znaleckého
posudku:

7/2016

Dátum

Meno znalca:

vyhotovenia:

Ing. Július Kracún

Vseobecná cena odhadu:
_ 30.900 EUR

11.04.2016

Najnizsie podanie:

30.900,- EUR

Minimálne prihodenie:

300r EUR

Vyska drazobnej zábezpeky:

5.000,- EUR

Spósob zlozenja drazobnej
zábezpeky:

1. Bezhotovostny prevod alebo vklad na úcet drazobníka ,
2. V hotovosti do pokiadne drazobníka v mieste konania drazby,

3. Banková záruka,
4. Notárska úschova.
Adresa a císlo úctu na
zlozenie drazobnej

zábezpeky:

V hotovosti

do

pokiadne

drazobníka

v mieste

konania

drazby

alebo

prevodom na úceí drazobníka císlo IBAN: SK3009000000000634824693,

BIC:

GIBASKBX

vedeny

v Slovenskej

sporitel'ni,

a.

s.

s variabilnym

symbolom 4292016.
Lehota na zlozenie

drazobnej zábezpeky:

Do otvorenia drazby.

Doklad, preukazujúci
ziozenie drazobnej
zábezpeky:

1. Original príkazu na úhradu penazn^ch prostriedkov vo vyske drazobnej

zábezpeky. Úcastník bude pripusteny kdrazbe, ak do uplynutia lehoty na
zlozenie drazobnej zábezpeky bude drazobná zábezpeka prípísaná na úcet
drazobníka,

2. Príjmovy pokladnicny doklad na hotovost' vo vyske drazobnej zábezpeky,

Úcastník bude pripusteny k drazbe, ak do uplynutia lehoíy na zlozenie

drazobnej zábezpeky bude drazobná zábezpeka zlozená do pokladne
drazobníka,

3. Original alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
4. Original alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
Spósob vrátenia

drazobnej zábezpeky:

Bez zbytocného odkladu po skoncení drazby bezhotovostnym prevodom na

úcet úcastníka drazby alebo v hotovosti.

Úhrada ceny
dosiahnutej vydrazením:

Vydrazitef je povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením v hoíovosti do
pokladne drazobníka alebo bezhotovostnym prevodom alebo vkladom na
úcet drazobníka císlo IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX
vedeny vSlovenskej sporitel'ni, a. s. s variabilnym symbolom 4292016 ato
do 15 dní odo dña skoncenia drazby. Ak nie je cena dosiahnutá vydrazením
vyssia ako 6.640,- EUR, je vydrazitel' povinny zaplatif cenu dosiahnutú

vydrazením hned' po skoncení drazby.
Zlozenie drazob. zábezpeky
plat. kartou alebo sekom:

Drazobnú zábezpeku nie je moznézlozif platobnou kartou ani sekom.

Prechod práv a závázkov
viaznucich na predmete
drazby:

1. Pri vykone zálozného prava záloznym veritel'om, ktorého zálozné pravo je

v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záloznych práv registrované ako prvé
(d'alej len ,,prednostny zálozny veritel1"), sa záloh prevádza nezat'azeny
záloznymi právami ostatnych záloznych veriíel'ov. Ak vyt'azok z predaja

zálohu prevysuje pbhFadávku zabezpecenú v prospech prednostného
zálozného ventera, osíatní zálozní veritelia majú pravo, aby ich pohradávky
zabezpecené záloznym právom k prevádzanému zálohu boli po odpocítaní
nevyhnutne a úcelne vynalozenych nákladov prednostnym záloznym
veritel'om vsúvislosti sv^konom zálozného prava uspokojené zv^t'azku
z predaja zálohu podra poradia rozhodujúceho na uspokojenie záloznych
práv.

2. Hodnota v^t'azku z predaja zálohu, ktorá prevysuje zabezpecené
pohradávky po odpocítaní nevyhnutne a úcelne vynalozenych nákladov

v súvislosti s vykonom zálozného prava, sa vyáá zálozcovi.

3. Pri vykone zálozného prava prednostnym záloznym veritel'om podl'a o'ds.
1 ulozí prednostny zálozny veriteí' do notárskej úschovy v prospech
osíatnych záloznych veritel'ov a záíozcu hodnotu vyt'azku z predaja zálohu
prevysujúcu pohl'adávku zabezpecenú vjeho prospech po odpocítaní
nevyhnutne a úceíne vynalozenych nákladov v súvislosti s vykonom

zálozného prava.

4. Pri vykone zálozného prava záloznym veritel'om, ktory nema postavenie
prednosíného zálozného ventera, sa záloh prevádza zat'azeny záloznym
právom prednostného zálozného veritela a ostatnych záloznych veriterov,
ktorí sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záloznych práv pred
záloznym veriterom vykonávajúcim zálozné pravo, vo vzt'ahu kostatnym
záloznym veritel'om sa pouzijü primerane podl'a ods. 1.-3.
Nadobudnutie vlastníckeho
prava k predmetu drazby:

Ak vydraziter zaplatí cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote ,
prechádza na neho vlastnícke pravo dñom udelenia príklepu. Drazobník
vydá bez zbytocného odkiadu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného
prava vydrazitel'ovi potvrdenie ovydrazení predmetu drazby a v prípadoch

v ktorych sa o priebehu drazby spisuje notárska zápisnica vydá drazobník
vydrazitel'ovi dve vyhotovenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice.
Obhliadka predmetu

drazby/dátum a cas:

Obhliadka 1: 31.05.2016 o 13:45 hod.
Obhliadka 2:14,06.2016 o 13:45 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa mózu ohlásit1 aspoñ jeden den pred konaním
obhliadky na tel. c.: 02/5949 0128, Po - Pi 8:00 - 16:00 hod. Obhliadky sa
uskutocnia na miesíe, kde sa nachádza predmet drazby.
Podmienky odovzdania

predmetu drazby
vydrazitel'ovi:

1. Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby
odovzdá drazobník bez zbytocného odkladu vydrazitel'ovi predmet drazby
a listiny, ktoré osvedcujú vlastnícke pravo a sú 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 nehnutel'nost1, podnik alebo jeho cast', odovzdá predchádzajúci
vlastník predmeí drazby na základe predlozenia osvedceného odpisu
notárskej zápisnice adolozenia totoznosti vydrazitel'a bez zbytocnych
príet'ahov. Drazobník je povinny na mieste spísaf zápisnicu o odovzdaní
predmetu drazby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby podpíse
predchádzajúci vlastník predmetu drazby, vydrazitel1 a drazobník. Jedno
vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia
dostane vydrazitel'.

3. Vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby
nesie vydrazitel'. Tato povinnost' sa nevzt'ahuje na náklady, ktoré by ¡nác
nevznikli, akich svojou vinou spósobil predchádzajúci vlastník, majiteí alebo
drazobník alebo ak ¡m tieto náklady vznikli náhodou,.ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydat' predmet drazby zodpovedá vydrazitel'ovi za skodu
spósobenú omeskaním s odovzdaním predmetu drazby.
Notar, ktory osvedcí
priebeh drazby
notárskou zápisnicou:

Poucenie:

JUDr. Marta Pavlovicová, Safárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava

podl'a § 21 ods. 2 az 6 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'ni/ch
drazbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady c. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej cinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorsích
predpisov:

1. V prípade, ak sa spochybñuje platnosf záloznej zmluvy alebo boli
porusené ustanovenia zákona o dobrovol'nych drazbách, móze osoba, ktorá
tvrdí, ze tym bola dotknutá na svojich právach, poziadaf, súd, aby urcil
neplatnost' drazby. Pravo domáhat' sa urcenia neplatnosti drazby zaniká, ak
sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu, ak dóvody neplatnosti
drazby súvisia so spáchaním trestného cinu azároveñ ide o drazbu domu
alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v case

príklepu hláseny trvaly pobyt podl'a zákona c. 253/1998 Z, z. o hlásení

pobytu obcanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov Slovenskej
republiky v znení zákona c. 454/2004 Z. z., vtomto prípade je mozné
domáhat' sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spolocnej drazby bude nepiatná len tá cast' drazby, ktorej sa takyto rozsudok
tyka.

2. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a bodu 1. poucenia tohto
oznámenia o drazbe, je povinná oznámít' príslusnému Okresnému úradu,
katastrálny odbor zacatie súdneho konania.

3.

Úcasíníkom

poucenia tonto
vydrazitel',

südneho

konania

oznámenia

predchádzajúci

o neplatnosí'

o drazbe,
vlasthík

sú

drazby

podl'a

navrhovatel1 drazby,

a dotknutá

osoba

bodu

1.

drazobnik,

podl'a

bodu

2.

poucenia tohto oznámenia o drazbe.

4. Ak súd urcí drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
5. Neplatnosí' drazby nie je mozné vyslovit' z dóvodu oneskoreneho zacatia
drazby, ak bolo prícinou oneskoreneho zacatia drazby konanie inej drazby
íym istym drazobníkom na tom istom mieste aiebo ak neumoznil vlastník
predmetu

drazby,

ako aj

osoba,

ktorá

má k predmetu

drazby

iné ako

vlastnicke pravo, vykonaf riadnu obhiiadku predmetu drazby.

Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmeíu drazby iné prava, ze ich mózu preukázat' najneskór do

zacatia drazby a uplatnit' na drazbe ako drazitelia. Úcastníkom drazby móze byt' osoba, ktorá spíña
podmienky ustanovené Zákonom c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbach v znení neskorsich predpisov
a dostavila sa s ciel'om urobif podanie. Osíatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.

V Bratisiave, dña

J* J ' ™

Za Navrhovatel'a drazby:

'

L

Ing. Monika Cervenkováy

Ing. Wliroslává Bartánusová

vedúca odd. Vymáhanie nesplácanych

specialista oda. Vymáhanie nesplácanych
pohl'adávok retail

pohl'adávok reíail
Riadenie úverového rizika retail

Riadenie úverového rizika retail
Slovenská sporitel'ña, a.s.

Slovenská sporitel'ña, a.s.

za Drazobníka:

Mgr. Martin Krncán
Cien predstavenstva

Drazobná spoiochdit'^ais^li^^r.^^"'

MESTSKY URAf.
BANSKÁ BYSTR1CA

Vyvcscné dña:

13. máj 2016

Zvescné dña:

podpis

■

■

J

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedcovarda pravosti podpisov osvedcujem pravosf podpisu: Ing. Monika Cervenková, dátum

narodeniaflHA r.c.MHM bytom flHNMHPMH|MHMHHB, ktorého(ej) totoz.no sf som zistil

(a) zákonnj'm sposobom, spdsob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - úradn^ doklad: Obciansky preukaz,

seria a/alebo císlo: MHlBl ktory(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centrálny register osvedcenych

podpisov pridelil podpisu poradové Císlo O 345614/2016.

Bratislava dña 5.5.2016
Ivana Csáderová
pracovnüc povereny notárom

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcujem pravosf podpisu: Ing. Miroslava Bartanusova, dátum

narodenia flHHHI r.5.4HHHHvbytom flBHHBBHHHHHIMHHHI ktorého(ej) totoznosf som
zistil(a) zákonnym spósobom, sposob zistenia totoznosti: platn^ doklad totoznosti - úradny doklad: Obciansky

preukaz, seria a/alebo císlo: flHMD> ktory(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centrálny register
osvedcenych podpisov pridelil podpisu poradové císlo O 345615/2016.

Bratislava dña 5.5.2016

p.

Ivana Csáderová
pracovrák povereny notárom

Upozornenie! Notar legalización
neosvedCuje pravdivosf skuto6ností
uvádzanjch v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

