DD PSO062/16
Platit'saoplatís.r.o.

Drazobník:

Kosická 56, 821 08 Bratislava

100:45684618
OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka císlo: 66827/B
Navrhovatel'drazby:

Slovenská sporitel'ña, a.s.
Tomásikova 48, 832 37 Bratislava
100:00151653
OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vlozka 6. 601/B

Dátum konania drazby:

25.07.2016

Cas otvorenia drazby:

10:45 hod.

Miesto konania drazby:

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

Opakovanie drazby:

prvá drazba

Predmet drazby:

súbor veci

2, 974 01 Banská Bystrica.

Lva.

Okrésní úrad

Okres

Otaec

Katastrálne územie

3684

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvañ

Byt:
Charakteristika (oíslo
bytu, oíslo vchodu,

Súp.Ó.
stavby

aislo poschodia,

adresa):

Postavená na
pozemku -

Druh a popís
stavby:

parcele registra
"C" evidovanej

Podiel priestoru na spoloóních
Óastiach a spoloónych zariadeniach
domu súpisné 6. 673 a spoluvlastnícky

podiel k pozemku - parcele registra "C"

evidovanej na katastrálnej mape ako:
pare. 6.1200/1, zastavané plochy a

na katastrálnej
mape:

nádvoria o vímere 264 m , pare. 6.

1200/2, zastavané plochy a nádvoria o

vymere 255 mz, pare. 6.1200/3,

zastavané plochy a nádvoria o viniere

228 mz, pare. 6.1200/4, zastavané

plochy a nádvoria o vímere 228 m2,
pare. 6.1200/5, zastavane plochy a

nádvoria o vymere 255 m , pare. c.

1200/6, zastavané plochy a nádvoria o

vímere 265 m2:

Byt 1.10, 4..p., vehod:
25,1nternátna 673/25,

673

Banská Bystrica

1200/1
1200/2
1200/3
1200/4

9 -OBYTNA
BUDOVA

8157/859912

1200/5
1200/6

Spoluviastnícky podie! v 1/1.

Opis predmetu drazby:

Stavebno - technicky popis obytného domu:

- nosná konétrukcia panelová, dve stltové fasády s dodatoenym zateplením
- stropné konstrukcie prefabrikované

- schodisko montované betónové násrapná vrstva PVC
- podlahy v spoloSntfch miestnostiach - v technickych priestoroch domu
pivniciach -

cem.poter vstupné zádverie a podesty - keramická dlazba póvodná
- vstupné dvere - plastové profily (nové)
Platif sa oplatí s.r.o,, Kosická 56, 82108 Bratislava
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SpoloÉnost'je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vtozka císlo: 66827/B

- okná v spolocn^ch priestoroch - póvodné

- piocha strecha pokrytá makkou krytinou po rekonstrukcii
- klampiarske konátrukcie pozinkovan^ plech
- bleskozvod na objekte je osadeny

- spolocné priestory majú rozvod el. inátalácia 220 V - so samostatnym
meraním

-

v^t'ah osadeny v objekte je v kazdom vchode
vykurovanie spolocn;/ch priestorov - radíátory póvodné
obytnj? dom má 9 nadzemn^ch podlazí
1. nadzemné podlazie - technické podlazie
Popis bytu:

- byt pozostáva z 3 obytn^ch miestností a príslusenstva - kuchyne, kúpel'ne,
WC, predsiene,

áatníka, loggie, komory na medziposchodf a pivnice v technickom podlazí

- podlahy v celom byte - póvodné - PVC
- okná v byte - póvodné drevené, zdvojené so zalúziami
- dvere hladké v oceíovych zárubniach, vstupné dvere póvodné

- radiátory eiánkované, centrálne zásobovanie teplom a TÚV, na radiátoroch
osadené merace
spotreby tepla

- zariacfovacie predmety póvodné - plechová vana bez obkladu, otoené

plechové umyvadlo,
obycajná batería, samostatné WC kombí
- v byte je rozvod STA, káblová TV, domáci vrátnik

- v byte - stierky, bytové jadro póvodné na báze umakartu
Podlahová piocha bytu: 78,72 m2.

Spolocné casti a spolocné zariadenia domu :

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoloén^ch óastí a
spoloón^ch zariadení domu a prísluáenstva. Spolocn^mi óast'ami domu sa
rozumejú casti domu nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpednost' a sú
uróené na spoloené uzívanie, najma základy domu, strechy, chodby,
obvodové múry, priecelia, vchody, schodistia, vyt'ahy, vodorovné, nosné a
izolaóné konátrukcie a zvislé nosné konátrukcie. Spolocnymi zariadeniami sú
bleskozvod, vodovodné, kanaliza£né, elektrické, teiefónne domové prfpojky.

Opis stavu predmetu drazby: Predmet drazby je v stave primeranom údrzbe a veku stavby.
Popis práv a závSzkov k

predmetu drazby viaznucich: POZNÁMKY:

Oznámenie o zacatí v^konu zálozného prava predajom nehnutel'nosti na
dobrovol'nej drazbe zálozn^m veritefóm Slovenská sporítel'ña, a.s.,
Tomásikova 48, 832 37 Bratislava, ICO: 00151653, c. 0292/51416/2016 zo
dña 3.3.2016 (k V 5439/2010, 765/2011) - cz 888/2016

Upovedomenie o zafiatí exekúcie zriadením exekuéného zálozného prava t.
EX 3818/2015-11 zo dña 26.2.2016, súdny exekútor JUDr. Peter Matejovie
Moyzesova 669/15, 031 01 Liptovsk* Mikuláá. Zákaz nakladania s

nehnutemost'amt - éz 927/2016

Upovedomenie o zaóatí exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c.
EX 4310/2015-10 zo dña 25.2.2016, súdny exekútor JUDr. Peter IVIatejovie,
Moyzesova 669/15, 031 01 Liptovsk^ Mikuláá. Zákaz nakladania s

nehnutel'nost'ami - cz 929/2016

ÍARCHY:

ZÁKONNÉ ZÁLOZNÉ PRAVO V ZMYSLE PAR.15, Z 182/93 ZB

V

PROSPECH OSTATNVCH VLASTNÍKOV BYTOV DOMU C. S. 673 - 691/97

Na byt 6. 10/IV. poschodie, vchod 25 a podiel 8157/859912 k pozemkom a
na spoloón^ch castiach a zariadeniach domu:

Zálozné pravo pre pohl'adávku Slovenská sporiteffia a.s. TomásikovEi 48

8^2 37 B?atís°ava, l¿0: 00 151 653 c. zml. V 5439/2010 zo dna 15. 11. 2010
-CZ 2966/2010

Na byt c 10/IV. posohodie, vchod 25 a podiel 8157/859912 k pozemkom a
a s Tomásikova 48, 832 37 Bratislava, ICO: 00 151 653 c. zml.
zodña14. 3. 2011 -ÓZ 605/2011

Na byt c. 10/IV. poschodie, vchod 25 a podiel 8157/859912 k pozemkom a
na spolocn^ch castiach a

ffiífpritona vykonanie exekúcie zriadenim exekupného záto

preval EX 4112/2014-50 zo dña 25.2.2016 (zapis doKN dna 4^2016)

súdny exekútor JUDr. Peter Matejovie, Moyzesova 669/15, 031 01 Liptovsky
Mikulás-cz 924/2016

Na byt c. 10/IV. poschodie, vchod 25 a podiel 8157/859912 k pozemkom a
na spolocn^ch castiach a

mX™ vykonanie exekücie zriadením exekueného zé.oiného

a c EX 43/2015 zo dña 30. 3. 2.2016, súdny exekútor JUDr Peter

Kovie Moyzesova 669/15, 031 01 Liptovsk* Mikuláá - záois do KN dña
7.4. 2016-óz 1259/2016

Na byt fi. 10/IV. poschodie, vchod 25 a podiel 8157/859912 k pozemkom a
na spoloónych óastiach a

nfpr.kazna vykonanie exekúcie zriadením exekuenéhc> z.lozného

«r4wa% fx ^IR/2015 zo dña 30. 3. 2016, súdny exekutor JUDr. Peter

&ate1ov¡eMoyzlso2va 669/15 031 01 Liptovsky Mikulás - zapis do KN dña
7. 4. 2016- cz 1260/2016

.s. 673, Internátna t. 25, 27, 29, 31, 33, 35, Banská Bystrica

Znalecky posudok:
Císlo znaleckého posudku;
81/2016

Najnizsie podanie:

Meno znalca:
.

Makóni Peter Ing.

Spósob zlozenia drazobne]
zábezpeky:

.

■

27.4.2016

Véeobecná cena odhadu:
—

—

60 200.00 EUR

60 200,00 EUR

200,00 EUR

Minimálne prihodenie:
Drazobná zábezpeka:

Dátum vyhotovenia:

—

10 000,00 EUR

üeastník drazby je povinn? zlozit' drazobníkovi alebo do notárskej uschovy

dralobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s
Prukázaním potvrdenia o úhrade tfmto alebo zákonom povolenyrn

spósoborlI Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozit' sekom ani platobnou
kartou.

Adresa a císlo úctu na
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

GIBASKBX, veden* v SLSP, a.s., vanabilny symbol (VS). 6216 (uvedie sa v
referencii platitela).
Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

Doklad, preukazujúci
zlozenie drazobnej

Drazobnú zábezpeku mozno zlozit' do otvorenia drazby u drazobníka.

zábezpeky:

Spósob vrátenia

yp

z bankového úctu o úhrade drazobnej zábezpeky v prosoech úfitu

drazobnka, po^rdenie ovklade drazobnej zábezpeV na b» Ú6
dSnhní3
Khí°V,0StÍ' prfjmov* PoWadnifiny doklad,
drazobnikom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.

drazobnej zábezpeky:

íÍ Ú5astl?fk°vi dra¿bv- •*»* predmet drazby nevydrazil

l6b° "Stinu Pre^azujúcu vydanie bankovej záruky

nr^-é^°,dkadU
P° SkOneenf dra¿bV aleb0 P° "P"»tení od drazby
pr pade, ze dcjde k zmareniu drazby; tz. vydraziter neuhradí v stanovenej

lehote cenu, dosiahnutú vydrazenfm, drazobná zábezpeka zloíená

t^rí W Prffufienstva sa pou¿ije na úh^ n™
ÍLh

»«>"* .°Pak««ná drazba, zúetuje sa zostávajúca

bnej zábezpeky zlozená vydraziterom, ktorú spósobil zmarenie

drazby, na náklady opakovanej drazby. Po úhrade nákladov zmaíenél

fnañcnyh-a°Pak0Van5 6!fb)í sa zostavaJúca easf vráti vydrazitetovi, ktorJ

spósobil zmarenie drazby. Vydraziter, ktor* spósobil zmarenie draáby ¡e
povinny na vyzvanie drazobníka uhradit' tú casf nákladov drazby

ktorú

nepokryva drazobná zábezpeka nlm zlozená; to platí aj pre nákladv

Úhrada ceny dosiahnu

tej vydrazením:

°ra¿bV' k°mnej Vdósledku zmarenia Predchádzajúcej drazbj
Vydrazitel je povinn;/ uhradit cenu dosiahnutú vydrazením najneskór do 15
dni odo dna skoncenia drazby v hotovosti alebo na úcet drazobníka rkín

Í'^r900 'BAN SK17 °900 °000 0050Ct955a9480kSwÍFT
^

6216

Ak nieje cena dosiahnutá vydrazenfm vyáéia ako 6 640 EUR je vydraziter
povinny zaplatit cenu dosiahnutej vydrazením hned1 po skonfienl drazby
Drazobná zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapofiítava do ceny dosiahnutei

vydrazením to neplatf v prípade, ak bola drazobná zábezpeka vydraziterom

zlozená vo forme bankovej záruky.
Zlozenie drazob. zábezpeky
plat. kartou aiebo sekom:

Prechod práv a závüzkov
viaznucich na predmete
drazby:

Nieje mozné zlozenie drazobnej zábezpeky platobnou kartou ani sekom.
Vzmysle § 151 ma, ods. 3, Obóianskeho zákonníka, pri vykone záiozného
prava záloznym veriterom, ktorého zálozné pravo je v poradí rozhodujúcom

na uspokojenie zálo2n¡/ch práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza
nezatazeny záloznymi právami ostatn^ch záloznj/ch veriterov.

lZITySif u§ 30'2ák0na fi- 527/2002 Z.z. o dobrovoín^ch drazbách vznení
neskorsích predpisov, prava osób vyplyvajúce z vecnych bremien viaznucich

drazbou

n'e SÚ dotknuté Prechodom vlastnlckeho prava

Predkupné pravo viaznuce na predmete drazby zaniká udelením príklepu ak
vydrazitel uhradil cenu dosiahnutú vydrazením predmetu drazby v
ustanovenej ehote; to neplatí v prípade predkupného prava spoluvlastnfkov

vea k spoluvlastníckemu podieiu.

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

Obhliadka 1: 08.07.2016 o 07:30 hod.
Obhliadka 2: 18.07.2016 o 07:30 hod.

Organizaané pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskuto£n¡ pred
predmetom draiby : Internátna 673/25, 974 04 Banská Bystrica. Blizsie
informácie a pokyny JUDr. Dominika Bela kontakt; 02/322 02 731, 0903 404
713, Bela@platitsaoplat¡.sk.
Podmienky odovzdania
predmetu drazby
vydrazitel'ovi:

Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza na vydrazitel'a udelením
príklepu apo uhradení ceny dosiahnutej vydrazením. Uzívacie pravo
prechádza na vydrazitel'a odovzdaním predmetu drazby zápisnicou
oodovzdaní. Predmet drazby odovzdá pred cha dzajúci vlastnlk po
predlození osvedáeného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia toto¿nost¡
vydrazitel'a.

Drazobník odovzdá vydraziterovi po zaplatení vydrazenej ceny predmet
drazby a listiny, ktoré osvedeujú vlastnfcke pravo a sú nevyhnutné na
nakladanie s predmetom drazby alebo osvedeujú iné prava vydrazitera
k predmetu drazby bez zbytocného odkladu a vydraziteí1 prevzatie písomne
potvrdl.

Ak ¡de o nehnuternost1, podnik alebo jeho cast', 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 vypratantf predmet drazby, klúce od dverí,
vrát, oviádace od dial'kovo ovládan^ch brán a dokumenty ako sú kolaudacné
rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spolocne s vydraziterom
si navzájom potvrdia konecné stavy na meracoch médií.
Notar, ktory osvedcí
priebeh drazby
notárskou zápisnicou:
Poucenie:

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

V prípade, ak sa spochybñuje platnosf záloznej zmluvy alebo boli poruáené
ustanovenia tohto zákona, móze osoba, ktorá tvrdí, ¿e tym bola dotknutá na
svojich právach, poziadat1 súd, aby urcil neplatnost drazby. Pravo domáhat'
sa urcenia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dña prfklepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so
spáchaním trestného cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom
má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v case príklepu hláseny trvaty
pobyt podl'a osobitného predpisu (§ 3 zákona 6. 253/1998 Z.z. o hlásení
pobytu obóanov Slovenskej republiky a registri obyvateí'ov Slovenskej
republiky v znení zákona 6. 454/2004 Z.z.); v tomto prípade je mozné
domáhat' sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spolocnej drazby bude neplatná len tá casf drazby, ktorej sa tak^to rozsudok
tyka. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu o urcenie neplatnosti drazby, je
povinná oznámit' príslusnému okresnému úradu zacatie súdneho konania.
Úcastníkmi súdneho konania o neplatnost' drazby sú navrhovatel' drazby,
drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podra
odseku 2 § 21 zákona e. 527/2002 Z.z. o dobrovorn^ch drazbách a o
doplnení zákona Slovenskej národnej rady 6. 323/1992 Zb. o notároch a
notárskej cinnosti (Notársky poriadok) v znení neskoráích predpisov. Ak
vydraziter 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 konaníe inej drazby tym istym drazobnEkom na tom istom
mieste a ak neumoznil vlastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k
predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonaf riadnu obhliadku
predmetu drazby.

Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava,

ze ich

mozu 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 neskorsích predpisov a dostavila sa s ciel'om urobit'
pódame. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.
V Bratislave dña 30.5.2016

za Drazobníka:

á£-—

Ing. Mirpsíav Martvoñ

nazáklade Poverenia zo dña 31.03.2015
Platifsa oplati s.r.o.

MESTSKY URAÍ)
BANSKÁ BYSTRÍCA

Vyvoscné dña:

1 7 Jún 2016

Zvcscnc dña:

podpis

