DDPSO062/16
Platit' sa oplatí s.r.o.
Kosická 56, 821 08 Bratislava

Drazobník:

100:45684618

OR OS Bratisiava I, oddiel: Sro, vlozka oíslo: 66827/B
Slovenská sporitefña, a.s.
Tomásikova 48, 832 37 Bratislava

Navrhovatel' drazby:

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:

súborvecí

2, 974 01 Banská Bystrica.
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Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

Opis predmetu drazby:
Stavebno - technicky popis obytného domu:
- nosná konátrukcia panelová, dve átítové fasády s dodatoCnym zateplením

- stropné konstrukcie prefabrikované
- schodisko montované betónové náál'apná vrstva PVC
- podlahy v spoloónych miestnostiach - v technick^ch 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

Tel.: +421 2 322 027 10-12, Fax; +421 2 322 027 15, E-mail: office@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

ICO: 45 684 618, DlC: 2023085152
Spolocnost'je zapísaná v obchodnom registri Okresneho súdu BA I, oddie!; Sro, vlozka aislo: 66827/B

-

okná v spolocnych priestoroch - póvodné
piocha strecha pokrytá mákkou krytinou po rekonstrukcii
klampiarske konátrukcie pozinkovany plech
bleskozvod na objekte je osadeny
spoloóné priestory majú rozvod el. instalada 220 V - so samostatnym

meraním
- vyt'ah osadeny v objekte je v kazdom vchode
- vykurovanie spoloénych priestorov - radiátory póvodné
- obytny dom má 9 nadzemnj?ch podlazí
-1. nadzemné podlazie -technické podlazie
Popis bytu:

- byt pozostáva z 3 obytnych miestností a príslusenstva - kuchyne, kúpel'ne,
WC, predsiene,

satníka, loggie, komory na medziposchodí a pivnice v technickom podlazí
- podlahy v celom byte - póvodné - PVC
- okná v byte - póvodné drevené, zdvojené so zalúziami
- dvere hladké v ocel'ovych zárubniach, vstupné dvere póvodné

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

- zariad'ovacie predmety póvodné - piechová vana bez obkladu, otocné
plechové umyvadlo,

obycajná batería, samostatné WC kombi
- 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 spolocnych óastí a spoloc
nych zariadení domu a príslusenstva. Spoloónymi casfami domu sa rozumejú casti domu nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpecnost' a sú uréené na
spoloóné uzívaníe, najma" základy domu, strechy, chodby, obvodové múry,
priecelia, vchody, schodiátia, vyt'ahy, vodorovné, nosné a izolacné konstrukcie a zvislé nosné konátrukcie. Spolocn^mi zariadeniami sú bleskozvod,
vodovodné, kanalizacné, elektrické, telefónne domové prípojky.

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

predmetu drazby viaznucich: POZNÁMKY:
Oznámenie o zacatí vykonu zálozného prava predajom nehnutel'nosti na
dobrovol'nej drazbe záloznym veritefom Slovenská sporitel'ña, a.s., Tomási-

kova 48, 832 37 Bratislava, ICO: 00151653, 6. 0292/51416/2016 zo dña
3.3.2016 (k V 5439/2010, 765/2011) - cz 888/2016

Upovedomenie o zaóatí exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c.
EX 3818/2015-11 zo dña 26.2.2016, súdny exekútor JUDr Peter Matejovie,
Moyzesova 669/15, 031 01 Liptovsky Mikulás. Zákaz nakladania s nehnuteFnosfami-óz 927/2016

Upovedomenie o zacatí exekúcie zriadením exekuóného zálozného prava c.
EX 4310/2015-10 zo dña 25.2.2016, súdny exekútor JUDr. Peter Matejovie,
Moyzesova 669/15, 031 01 Liptovsky Mikuláá. Zákaz nakladania s neHnutefnost'ami-cz 929/2016

ÍARCHY:
ZÁKONNÉ ZÁLO2NÉ PRAVO V ZMYSLE PAR. 15, Z 182/93 ZB. V PROSPECH OSTATNVCH VLASTNlKOV BYTOV DOMU C. S. 673 - 691/97
Na byt 6. 10/IV. poschodie, vchod 25 a podiel 8157/859912 k pozemkom a
na spolocnych castiach a zariadeniach domu:

Zálozné pravo pre pohl'adávku Slovenská sporitel'ña, a.s., Tomásikova 48,
832 37 Bratislava, ICO: 00 151 653 6. zml. V 5439/2010 zo dña 15. 11. 2010

-ÓZ 2966/2010

Na byt c. 10/IV. poschodie, vchod 25 a podiel 8157/859912 k pozemkom a
na spolocnych óastiach a
zariadeniach domu: Zálozné pravo pre pohl'adávku Slovenská sporitel'ña,

a.s., Tomásikova 48, 832 37 Bratislava, ICO: 00 151 653 c. zml. V 765/2011
zo dña 14. 3. 2011 - ÓZ 605/2011

Na byt 6. 10/IV. poschodie, vchod 25 a podiel 8157/859912 k pozemkom a
na spolocnych óastiach a
zariadeniach domu:
Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného
prava e. EX 4112/2014-50 zo dña 25.2.2016 (zápis do KN dña 14.3.2016),
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
zariadeniach domu:
Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadenfm exekucného zálozného
prava 6. EX 43/2015 zo dña 30. 3. 2.2016, súdny exekútor JUDr. Peter
Matejovie, Moyzesova 669/15, 031 01 Liptovsky Mikulás - zápis do KN dña
7. 4. 2016- cz 1259/2016
Na byt c. 10/IV. poschodie, vchod 25 a podiel 8157/859912 k pozemkom a
na spolocnych castiach a
zariadeniach domu:
Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného
prava c. EX 3818/2015 zo dña 30. 3. 2016, súdny exekútor JUDr. Peter
Matejovie, Moyzesova 669/15, 031 01 Liptovsky Mikulás - zápis do KN dña
7. 4. 2016-cz 1260/2016

INÉ ÚDAJE:

Obytny dom c.s. 673, Internátna c. 25, 27, 29, 31, 33, 35, Banská Bystrica

Znalecky posudok:
Oíslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Véeobecná cena odhadu:

81/2016

Makóni Peter Ing.

27. 4. 2016

60 200,00 EUR

Najnizsie podante:
Minimálne prihodenie:
Drazobná zábezpeka:

60 200,00 EUR
200,00 EUR

10 000,00 EUR

Spósob zlozenia drazobnej
zábezpeky:

Ucastník drazby je povinny zlozit' drazobnfkovi alebo do notárskej úschovy

drazobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade tymto alebo zákonom povolenym spósobom.
Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozit' sekom ani platobnou kartou.
Adresa a císlo úctu na
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky:
Doklad, preukazujúci
zlozenie drazobnej

Platit sa oplatí s.r.o.,
Kosická 56, 821
08 Bratislava, císlo úctu:
5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC):
GIBASKBX, vedeny v SLSP, a.s., variabilny symbol (VS): 6216 (uvedie sa v
referencii platitela).
Drazobnú zábezpeku mozno zlozit' do otvorenia drazby u drazobníka.

zábezpeky:

Spósob vrátenia
drazobnej zábezpeky:

Vypis z bankového úctu o úhrade drazobnej zábezpeky v prospech úctu
drazobníka, potvrdenie o vklade drazobnej zábezpeky na bankovy úcet
drazobníka
v hotovosti,
príjmovy
pokladnicny
doklad,
vystaveny
drazobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
Drazobník vráti úcastníkovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazil,
drazobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
bez zbytocného odkladu po skoncení drazby alebo po upustení od drazby.
V prípade, ze dójde kzmareniu drazby; t.z. vydrazitel' neuhradí v stanovenej
lehote cenu, dosiahnutú vydrazením, drazobná zábezpeka zlozená
vydrazitel'om vrátane jej príslusenstva sa pouzije na úhradu nákladov
zmarenej drazby. Ak sa koná opakovaná drazba, zúctuje sa zostávajúca
cast' drazobnej zábezpeky zlozená vydrazitel'om, ktory spósobil zmarenie
drazby, na náklady opakovanej drazby. Po úhrade nákladov zmarenej
drazby a opakovanej drazby sa zostávajúca cast' vráti vydrazitefovi, ktory
spósobil zmarenie drazby. Vydrazitel1, ktory spósobil zmarenie drazby, je
povinn^ na vyzvanie drazobníka uhradit' tú cast1 nákladov drazby, ktorú
nepokryva drazobná zábezpeka ním zlozená; to platí aj pre náklady
opakovanej drazby, konanej v dósledku zmarenia predchádzajúcej drazby
vydrazitel'om.

Úhrada ceny dosiahnu
tej vydrazením:

Vydrazitel je povinny uhradit cenu dosiahnutú vydrazením najneskór do 15
dní odo dna skoncenia drazby v hotovosti alebo na úcet drazobníka, císlo
úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT
(BIC): GIBASKBX, vedeny v SLSP, a.s., variabilny symbol (VS): 6216 (uvedie sa v referencii platitel'a).
Ak nie je cena dosiahnutá vydrazením vyááia ako 6 640 EUR, je vydrazitel'
povinny zaplatit' cenu dosiahnutej vydrazením hned' po skoncení drazby.
Drazobná zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapocítava do ceny dosiahnutej vy
drazením, to neplatí v prípade, ak bola drazobná zábezpeka vydrazitel'om
zlozená vo forme bankovej záruky.

Zlozenie drazob. zábezpeky
plat. kartou alebo sekom:

Nie je mozné zlozenie drazobnej zábezpeky platobnou kartou ani sekom.

Prechod práv a závázkov
viaznucich na pred mete
V zmysíe § 151ma, ods. 3, Obcianskeho zákonníka, pri vykone zálozného

drazby:

prava záloznym veritel'om, ktorého zálozné pravo je v poradí rozhodujúcom
na uspokojenie záloznych práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza
nezat'azeny zálozn^mi právami ostatnych záloznych veritel'ov.

Vzmysle § 30, zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách vznení neskorsích predpisov,
prava osób vyptyvajúce 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 spoíuvlastníkov veci k
spoluvlastníckemu podielu.
Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby predkupné
alebo iné prava, te ich mózu preukázat' najneskór do zacatia drazby a mózu
ich uplatnit' na drazbe ako drazitelia.
Obhíiadka predmetu

drazby/dátum a cas:

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

Organizacné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutocní pred
predmetom drazby : Internátna 673/25, 974 04 Banská Bystrica. Blizáie in-

formácie a pokyny JUDr. Dominika Bela kontakt: 02/322 02 731, 0903 404
713, Bela@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 víastník po
predlození osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti
vydrazitel'a.
Drazobník odovzdá vydrazitel'ovi po zaplatení vydrazenej ceny predmet
drazby a listiny, ktoré osvedcujú vlastnícke pravo a su nevyhnutné na
nakladanie s predmetom drazby alebo osvedcujú iné prava vydrazitel'a
k predmetu drazby bez zbytoóného odkladu avydrazitel' prevzatie plsomne
potvrdí.
Ak ide o nehnuteFnost', podnik alebo jeho cast1, odovzdá predchádzajúci
vlastník predmet drazby na základe predlozenia osvedóeného 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, Wúfie od dverí,
vrát, ovládace od diaíkovo oviádanych brán a dokumenty ako sú kolaudacné
rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoloóne s vydrazitefom
si navzájom potvrdia konecné stavy na meraóoch médií.

Notar, ktory osvedcí
priebeh drazby
notárskou zápisnicou:
Poucenie:

Notársky úrad - JUDr. Valová Katarína, PhD., Pribinova 10, 81109 Bratislava
V prípade, ak sa spochybñuje platnost' záloznej zmluvy alebo boli porusené
ustanovenia tohto zákona, móze osoba, ktorá tvrdí, ze 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 príklepu 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 trvaiy po-

byt podl'a osobitného predpisu {§ 3 zákona c. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
obcanov Slovenskej republiky a registri obyvateFov Slovenskej republiky v
znení zákona c. 454/2004 Z.z.); v tomto prípade je mozné domáhat' sa ne
platnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoíocnej drazby bude
neplatná len tá cast' drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka. Osoba, ktorá
pódala na sude zalobu o urcenie neplatnosti drazby, je povinná oznámit' prí-

sluánému okresnému úradu zacatie súdneho konania. Úcastníkmi súdneho
konania o neplatnost' drazby sú navrhovater drazby, drazobník, vydraziteF,

predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a odseku 2 § 21 zákona c.
527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách a o doplnení zákona Slovenskej
národnej rady c. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej cinnosti (Notársky
poriadok) v znení neskorsích predpisov. Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo
ak súd urcil drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
Neplatnost' drazby nie je mozné vyslovit' z dóvodu oneskoreného zaóatia
drazby, ak bolo prícinou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby
tym istym drazobníkom na tom istom mieste a ak neumo2nil vlastník pred
metu drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné 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. Úcastníkom 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 uro bit'
podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.

V Bratislave dña

.2016

za Navrhovatel'a drazby:

lng. Monika Cervenková
vedúca odd. Vymáhania nesplácanych
pohl'adávok retail
Riadenie úverového rizika retail
Slovenská sporitel'ña, a.s.

za Drazobníka:

lng. Miroslav Martvoñ
na základe Poverenia zo dña 31.03.2015
Platit' sa oplatí s.r.o.

MESTSK.Y ÚRAB
SANSKÁ BYSTIUCA

vynmé ÓÍVX.

JO. jún2016

2vesene i ña".

potlpis

f

lng. Aneta Masárová
specialista odd. Vymáhania nesplácanych
pohl'adávok retail
Riadenie úverového rizika retail
Slovenská sporitel'ña, a.s.

