DDPSO099/16
Drazobník:

Platit'sa oplatí s.r.o.
Koáická 56, 821 08 Bratislava

100:45684618

OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka eíslo: 66827/B
Navrhovatel' drazby:

Sberbank Slovensko, a.s.
Vysoká 9, 81000 Bratislava
ICO: 17321123

OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka oíslo: 158/B

Dátum konania drazby:

05.09.2016

Cas otvorenia drazby:

10:00 hod.

Miesto konania drazby:

Salónik BYSTRICA 2 na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie

slobody2, 974 01 Banská Bystrica.
Opakovanie drazby:

prvá drazba

Predmet drazby:

súbor vecf

LV6.

Okresnj? úrad

Okres

Obec

Katastrálneúzeiíile

413

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystríca

Banská Bysírica

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej
Parcelné oíslo

Druh pozemku

Vertiera lmzl

5148

Zastavané plochy a nádvoria

187

mape:

Stavby:

Súpisné oíslo

Parcelné císlo

Drúh stavby

966

5148

10- Rodinny dom

spoluviastnicky podiel vi/*.

Opis predmetu drazby:

Rodinrtf dom súp. c. 966, Pod rybou 966/13, Banská Bystrica.
Rodinny dom je jednobytovy, murovany na pásov^ch betónov^ch základoch,
prízemntf bez podpivnicenia, jedna stená spolocná so susednym domom na
parce. 5147, podkrovie sa vyuzíva ako povala, základy sú betónové pásové
s vodorovnou izoláciou. Krov je dreveny valbov^ a krytina pozinkovan^
tabuFovy" plech, rímsy ukoncené dazcfovymi zrabrnl. Fasádne povrchové
úpravy sú na dvoch stranách domu s novtfmi fasádnymi nástrekmi a
zateplením, na zadnej strane sú omietky póvodné brizolitové, étvrtá strana je
spolocná so susediaclm domom, vnútorné omietky sú vápenné átukové
hladké. V dome je svetelná elektroinátalácia, rozvody studenej a teplej vody,
rozvod zemného plynu a odkanalízovanie do verejnej mestskej kanalizácíe.
V case obhliadky dom nie je obyvany, v interiéri domu netiekla voda,
nesvietila elektrina, plynomer a elektromer boli demontované. Póvodn^ dom
bol postaveny" v roku 1955, od roku 2004 boli postupne vykonané
rekonátrukené a práce za úcelom zv^áenia átandardu b^vania.

1. nadzemné podlazie: Obytné podlazie s dvomi izbami a prísluáenstvom zádverie, chodba, kuchyña, kúpefña s WC a spajza. Okná sú vymenené za
plastové 2 ks a 2 ks sú póvodné drevené dvojité, dvere hladké plné aj
zasklené, podlahy sú v obytn^ch miestnostlach a v kuchyni povlak pvc v
Platit' $■'■ oplatí s.r.o., KoSická 56, 821 08 Bratislava
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chodbe linoleum, v kúpel'ni a WC keramická dlazba. Technické a vnútorného
vybavenie podlazia: V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva dlzky 3,20
m, nerezovtf dvojdrez a plynovtf áporák, v kúpemi sprchovací kút, umyvadlo,
splachovacf záchod a pisoár, keramicky obklad je sprche, vo WC a v
kuchyni. Na vykurovanie slúzia 2 ks plynové Gamatky,- zdrojom teplej vody
prietokovv' plynovtf ohrievae osadeny v rohu kuchyne nad sporákom.
Garáz a sklady na paró.e. 5148. Hodnotená garáz je postavená v d\'orne]
zadnej casti domu, je to murovaná stavba, ktorá má jedno nadzemné
podlazie bez podpivnióenia. Základy sú betónové pásové, obvodové múry
tehlové v hrúbke do 30 cm, strop tvorf podbitie dreveného pultového krovu,
krytina aj klampiarske konstrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajsie aj
vnútorné omietky sú vápenné átukové hladké, podlahy sú betónové s
cementovtfm poterom. Objekt je napojentf na elektroinátaláciu aj motonckú,
ostatné vnútorné vybavenia stavba nema. Garáz bola postavená v roku
1970. V 6ase obhliadky znalec zaznamenal na tejto stavbe stopy devastácie
v podobe rozbúrania tehlovej prieóky, deformácie zaveseného sololitového
podhFadu v garázi a zanedbanej stavebnej údrzby.

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

Oznámenie zálozného ventera Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00
Bratislava, ICO: 17 321 123 zo dña 28. 10. 2014 o zacatí vykonu zálozného
prava (V 2843/2007) - ÓZ 3119/2014.

Upovedomenie o zacatí exekúcie zriadenlm exekucného zálozného prava ó.
EX 55/2015-24 zo dña 24.4.2015, súdny exekútor JUDr. Martin Riáian,
Pivovarská 1069, 010 01 2ilina, zákaz nakladania s nehnutel'nost'amí 1251/2015.

Upovedomenie o zacatí exekúcie zriadenfm exekuóného zálozného prava 6.
Ex 1294/14 zo dña 28.5.2015, súdny exekútor JUDr. Ing. Jan Gasper, PhD.,
Exekútorsk* úrad Rimavská Sobotá, P.O.BOX 142, 977 01 Brezno - zákaz
nakladania s néhnutemost'ami - 5z 1622/2015.

CASf C:fARCHY:
Na pare. 6. 5148 + c. s. 966 na p. c. 5148: Zálozné pravo pre pohíadávku
LUDOVÁ BANKA, akciová spoloenost', Vysoká 9, Bratislava, ICO: 17 321
123 6. zml. V 2843/2007 zo dña 22. 6. 2007 - VZ 1133/2007.
Exekucntf príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c.EX 7/2015-28
zo dña 25.3.2015 (zápis do KN 30.3.2015), súd. ex. JUDr. Peter Baranay,
Ventúrska 16, 811 01 Bratislava - cz 956/2015.
Na pare. CKN 6. 5148 a c.s. 966 na pare. CKN 6. 5148: Exekufiny prfkaz na
vykonanie exekúcie zriadenlm exekuóného zálozného prava t. EX 55/201525 zo dña 24.4.2015, súdny exekútor JUDr. Martin Risian, Pivovarská 1069,
010 01 Xilina, zápis do KN vykonantf 27.4.2015-1250/2015.

Na pare. CKN 6. 5148 a 6.s. 966 na pare. CKN t. 5148: Exekucn^ príkaz
zriadením exekucného zálozného prava 6. Ex 1294/14 zo dña 29.6.2015,
súdny exekútor JUDr. ing. Jan Gasper, PhD., Exekútorsky úrad Rimavská
Sobota, P.O.BOX 142, 977 01 Brezno, zápis do KN vykonantf 3.7.2015 2086/2015.
Znalecky posudok:
Císlo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Véeobecná cena odhadu:

135/2016

Nemoga Ondrej Ing.

14.7.2016

57 700,00 EUR

Najnizsie podanie:
Minimálne prihodenie:

Drazobná zábezpeka:

57 700,00 EUR

500,00 EUR
9 000,00 EUR

Spósob zlozenia drazobnej
zábezpeky:

Uóastník drazby je povinny zlozif drazobníkovi alebo do notárskej úschovy
drazobnú zábezpeku vpeniazoch. alebo vo forme bankovej záruky s
preukázaním potvrdenia o úhrade tymto alebo zákonom povolen^m
spósobom. Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif áekom ani platobnou
kartou.

Adresa a císlo úctu na
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky:
Doklad, preukazujúci
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

Spósob vrátenia
drazobnej zábezpeky:

Platit' sa oplatí s.r.o., Koéická 56, 821 08 Bratislava, eíslo úctu*
4040323400/3100, IBAN: SK77 3100 0000 0040 4032 3400, SWIFT (BIC):
LUBASKBX, vedeny v Sberbank Slovensko, a.s., var. symbol: 9916.

Drazobnú zábezpeku mozno zlozif do otvorenia drazby u dra2obníka.

Vjfcis z bankového úótu o úhrade drazobnej zábezpeky v prospech Ú6tu
drazobníka, potvrdenie ovklade drazobnej zábezpeky na bankovy úcet
drazobníka
v hotovosti,
príjmov^
pokladnicny
doklad,
vystaveny
drazobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
Drazobník vráti údastníkovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazil,
drazobnú zábezpeku aiebo lístinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
bez zbytoáného odkladu po skon£ení drazby alebo po upustení od drazby.
V prípade, ze dójde k zmareniu drazby; t.z. vydrazitel' neuhradí v stanovenej
lehote cenu, dosiahnutú vydrazením, drazobná zábezpeka zlozená
vydrazitel'om vrátane jej prísluáenstva sa pouzije na úhradu nákladov
zmarenej drazby. Ak sa koná opakovaná drazba, zúótuje sa zostávajúca
casf drazobnej zábezpeky zlozená vydrazitel'om, ktory spósobi! zmarenie
drazby, na náklady opakovanej drazby. Po úhrade nákladov zmarenej
drazby a opakovanej draiby sa zostávajúca casf vráti vydraziteíovi, ktory
spósobil zmarenie drazby. Vydrazitei1, ktortf spósobil zmarenie drazby, je
povinny na vyzvanie drazobníka uhradif tú easf nákladov drazby, ktorú
nepokr^va drazobná zábezpeka

ním zlozená;

to platí aj pre

náklady

opakovanej drazby, konanej vdósledku zmarenia predchádzajúcej drazby

vydrazitel'om.

Úhrada ceny dosiahnu-

tej vydrazením:

Vydrazitel1 je povinny uhradif cenu dosiahnutú vydrazenfm najneskór do 15
dní odo dña skoncenia drazby v hotovosti alebo na úcet drazobníka oíslo
úótu: 4040323400/3100, IBAN: SK77 3100 0000 0040 4032 3400, SWIFT
(BIC): LUBASKBX, vedeny v Sberbank Slovensko, a.s., var. symbol: 9916.
Drazobná zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapoóftava do ceny dosiahnutej
vydrazením, to neplatl v prípade, ak bola drazobná zábezpeka vydraziterom

zlozená vo forme bankovej záruky.
Zlozenie drazob. zábezpeky
plat. kartou alebo sekom:
Prechod práv a závázkov
viaznucich na predmete
drazby:

Nie je mozné zlozenie drazobnej zábezpeky platobnou kartou ani áekom.

Vzmysle § 151ma, ods. 3, Obóiánskeho zákonníka, prí v^kone zálozného
prava zálozn^m veritel'om, ktorého zálozné pravo je v poradí rozhodujúcom
na uspokojenie zálozn^ch práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza
nezafazeny zálozn^mi právami ostatn^ch zálozn^ch veriterov.
Vzmysle § 30, zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovomych drazbách vznení
neskoráích predpisov, prava osób vyptyvajúce z vecn^ch bremien viaznucich
na predmete drazby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho prava

drazbou.

Predkupné pravo viaznuce na predmete drazby zaniká udeiením príklepu, ak
vydrazitel1 uhradil cenu dosiahnutú vydrazením predmetu drazby v
ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného prava spoluvlastníkov
veci k spoluvlastníckemu podielu.

Upozorñujeme váetky 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: 19.08.2016 o 14:15 hod.
Obhliadka 2: 02.09.2016 o 08:30 hod.

Organizaené pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoóní pred
predmetom drazby: Pod rybou 966/13, 974 01 Banská Bystrica. Eilizsie
¡nformácie a pokyny Miroslav Martvoñ kontakt: 02/322 02 734, 0911 833
855, martvon@platitsaoplati.sk.
Podmienky odovzdania

predmetu drazby
vydraziteFovi:

Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza na vydraziteta udelenlm
príklepu apo uhradenl ceny dosiahnutej vydrazením. Uzívacie pravo
prechádza na vydrazitera odovzdanfm predmetu drazby zápisnicou
oodovzdaní. Predmet drazby odovzdá predchádzajúci vlastníK po
predlozenl osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti
vydrazitera.

Drazobník odovzdá vydrazitefovi po zaplatení vydrazenej ceny predmet
drazby a listiny, ktoré osvedóujú vlastnfcke pravo a sú nevyhnutné na
nakiadanie s predmetom drazby alebo osvedóujú iné prava vydrazitera

k predmetu drazby bez zbytocného odkladu a vydraziter prevzatie pfsomne
potvrdí.

Ak ide o nehnutemost', podnik alebo jeho cast', odovzdá predchádzajúci
vlastník predmet drazby na základe predlozenia osvedceného odpisu
notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a bez zbytofnych
priefahov. O odovzdanf predmetu drazby spíse drazobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vypratany predmet drazby, kí"úce od dverí,
vrát, ovládaóe od diaFkovo ovládanych brán a dokumenty ako sú kolaudacné

rozh'odnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spolocne s vydrazitel'om

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 záloínej zmluvy alebo boli poruáené
ustanovenia tohto zákona, móze osoba, ktorá tvrdf, ¿e t^m bola dotknutá na
svojich právach, poziadat' súd, aby uróil neplatnost' drazby. Pravo dornáhat'
sa uróenia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dña príklepu okrem prlpadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so
spáchantm trestného 6inu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom
má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v 6ase príklepu hláseny trval^
pobyt podía osobitného predpisu (§ 3 zákona t. 253/1998 Z.z. o hlásení
pobytu obóanov Slovenskej republiky a registri obyvaterov Slovenskej
republiky v znení zákona c. 454/2004 Z.z.); v tomto prípade je mozné
domáhat' sa neplatnosti drazby aj po uplynutl tejto lehoty. V prípade
spolocnej drazby bude neplatná len tá 6asf drazby, ktorej sa tak^to rozsudok
t^ka. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu o urSenie neplatnosti drazby, je
povinná oznámit' prísluánému okresnému úradu zacatie súdneho konania.
Úaastnlkmi súdneho konania o neplatnost drazby sú navrhovateí dí'azby,
drazobník, vydrazitef, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podra
odseku 2 § 21 zákona 6. 527/2002 Z.z. o dobrovorn^ch drazbách a o
doplnení zákona Slovenskej národnej rady 6. 323/1992 Zb. o notároch a
notárskej einnosti (Notársky poriadok) v znení neskorsích predpisoy. Ak
vydrazitel" zmaril drazbu alebo ak súd uróil drazbu za neplatnú, úóinky
príklepu zanikajú ku dñu príklepu. Neplatnost' drazby nie je mozné vyslovif z
dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo príéinou oneskoreného
zaóatia drazby konanie inej drazby tym ist^m drazobníkom na tom istom
mieste a ak neumoznil vlastník predmetu 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 preukázaf najneskór do zacatia drazby a uplatnit' na

drazbe ako drazitelia. Ucastnikom 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 urobit'
podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.
V Bratislave dña 27.07.2016
za Drazobníka:

\ng. Miroslav lytórtvoñ

^tiazáklade ppvereniazo dña 31.3.2015

/ Platit'sa opfatí s.r.o.

MESTSKY URAO
BANSKÁ BVSTR1CA

Vyvoscné dña:

- 5. AU6.2016

Zvescné dña:
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