, a.s.
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, ICO: 35 849 703
zapísaná v Obchodnom registri Olaesného súdu Braíislava I, oddiel: Sa, víozka: 3070/B
tel.fi. 02/59490111

zauiem@xirazobnaspolocnost.sk

OZNAMENIE O DRAZBE

Zn. 479/2016
Drazobná spolocnosf, a.s. ako drazobník oprávnen^ k vykonu dobrovol'ny"ch draáieb v zmysle príslusnych
ustanovení zákona 6. 527/2002 Z.z. o dobrovol'n^ch drazbách aodoplnení zákona 5. 323/1992 Zb. onotároch
anotárskej cinnosti (Notársky poriadok) vznení neskorsích predpisov (d'alej len ,,zákon o dobrovol'nych
drazbách"). zverejñuje na základe návrhu zálozného veritel'a, v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovol'nych
drazbách nasledovné Oznámenie o drazbe:

A.

Oznacenie drazobníka:

Drazobná spolocnosf, a.s.

Sídlo:

Zelinárska 6, 821 08 Bratislava

ICO:

35 849 703

Zapísany:

Obchodny" register Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, VI. c.: 3070/B.

Oznaíenie navrhovatel'ov:

CSOB stavebná sporitel'ña, a.s.

Adresa:

Radlinského 10, 813 23 Bratislava

ICO:

35799200

Zapísany:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L, oddiel; Sa, viozka 6. 2590/B

B.

Miesto konania drazby:

Hotel ARCADE***, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica - miestnost':

Dátum konania drazby:

19.09.2016

Cas konania drazby:

09:40 hod.

Drazba:

1. kolo drazby

"Vel'kV salónik"

c.

Predmet drazby:

Predmetom

drazby sú nehnutel'nosti evidované na liste vlastnictva

c.

2336,

katastrálne územie: SÁSOVÁ, Okresny úrad Banská Bystrica - katastrálny odbor,
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica

—

-

Stavby:
• Byt f. 50, na-pr-ízemí, vo vchode 38, vbytovom dome-so^üpisnym-&sfeffl--346

postavenom na parcele císlo 1211, druh stavby: Bytov^ dom, popis stavby: 60

BYTOV^CH JEDNOT.

Právny vzt'ah k parcele na ktorej lezí stavba 346 nieje evidovany na liste vlastnictva.
Podiel priestoru na spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach: 3056/385899
Predmet drazby sa drazí tak ako stojí a lezí.
D.

Opis predmetu drazby
ajehostavu:

Bytovy dom sa nachádza na ulici Dumbierskej vo vchode c.38. V sirsom okolí
domu je k'ompletná obcianska vybavenosf zodpovedajúca krajskému mestu. V
danej lokalite je vsak ned'aleko Billa a Lidl, ako i ZS,MS a obeianska vybavenosf
zodpovedajúca sídlisku. Orientácia obytnych miestností je prevazne v smere na JZ
strany.

Bytovy dom je postaveny ako samostatne stojaci. Má sutérén a 4 d'alsie nadzemné
podlazia. Dom má spolu teda 5 podlazí.
tovy dom je s piatimi vstupmi zo schodisfami. V dome sú na podlaziach po tri
byty. V predmetnom bytovom dome je potom 60 bytov.

Bytovy dom má nosné" konstrukcie montované z plosnych panelovych dielcov.
Krytina plochej strechy sú zvárané zivicné pásy.
Obyodovy plásf je z panelovych prvkov s nameranou hrúbkou 30 cm. Stropy sú
zelezobetónové dosky s rovnym podhTadom. SchodiSte je zelezobetónové
prefabrikované dvojramenné s povrchovou úpravou terazzo. Vonkajgie omietky sú
póvodné dikoplastové. Klampiarske konstrukcie úplné pozinkované, inStalovany
bleskozvod.

Údrzba stavby bytového domu je primeraná veku a kvalite vyhotovenia stavby
bytového domu, avsak s inyestíciou iba do okien ktoré boli menené za plastové v
spoloCnych priestoroch bytového domu.
Byt je umiestneny v stredovej sekcii bytového domu na prízemí. Byt je jednoizbovy

s príslusenstvom predsiene, kuchyne a kúpel'ne s WC ako i pivnice. Vypocítaná
podlahová piocha bytu je 30,64m2.

Podlahy v izbách sú s Lepenyra PVC, taktiez

i v kuchyni. Úpravy vnútornych

povrchov sú urobené vápenné hladké omietky. Obklady stien sú v kúpel'ni s v^Skou
1,53 m, aváak obklad chyba u vane a v kuchyni pri sporaku a dreze. Vykurovanie je
ústredné s plechov^mi radiátormi s napojením na CTZ. Vybavenie kuchyne je s
elektrickou dvojplatnickou, um^vacím drezom smaltovan^m a kuchynskou linkou
na baze dreva s rozvinutou Sírkou 2,05 mas osaden^m odsávacom par. Dvere sú
dyhované s presklením. V kúpel'ni je osadená vana plechová smaltovaná, osadené
umyvadlo a WC splachovací s kombi nádrzkou. Vgetky osadené vytokové batérie
sú pákové nerezové.

Pocas zivotnosti nebol urobeny podstatnejsí zásah do prvkov krátkodobej zivotnosti
okrem vymeny okien za plastové s kovov^mi zalúziami.
V byte je vybudovany rozvod teplej a studenej vody, elektroinstalácie, telefónu a
televízie. Byt má samostatne meranie vody a elektriny.

'iavd a závazky viaznuce
^ predmete drazby:

Vsetky nasledujúce zálozné prava v prípade úspeSnej drazby nezanikajú
a vydrazitel' nadobúda predmet drazby s právami a závazkami z nich
vyplyvajúcimi:

draíobnáspoloónost, a.s:

Zákonné zálozné pravo v zmysle § 15, Z 182/93 Zb. v prospech SVB Dumbierska
346 - V 3/2002, VZ 694/2004, VZ1844/2008

(Poznámka drazobníka: Pohl'adávka zabezpecená tymto zákonnym záloznym
právom bude uspokojovaná z vyfazku drazby prednostne, nakoTko zákonné zálozné
pravo je zapísané na LV v skorsom poradi NavrhovateT drazby nema posíaveñie
prednostného zálozného veritel'a.)

ítky—traslethijúce zálozné prava v prípade úspesnej—drazfay zauikajijv zmysle § 151ma a § 151md zákona c. 40/64 Zb. (Obciansky zákonník)
a vydrazitel' nadobúda predmet drazby bez zat'azenia záloznymi právami:

Na byt c. 50/prízemie, vchod 38 a podiel 3056/385899 na spolocnych castiach a
zariadeniach domu: Zálozné pravo pre pohl'adávku CSOB stavebná sporitel'ña, a.s.,
Radlinského 10, 813 33 Bratislava, ICO: 35 799 200 5. zml. V 3331/2011 zo dña 1.
8.2011 - CZ 1157/2011, 1251/2011

ExekuCny prücaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c.
Ex 1993/13-18 zo dña 24.1.2014 (zápis do KN 31.1.2014), súd. ex. JUDr. Jozef
Durica, Borovianska 17, 960 01 Zvolen -154/2014
F.

Spósob stanovenia ceny
predmetu drazby.

Hodnota predmetu drazby bola zistená podl'a znaleckého posudku c. 128/2016,
ktory vypracoval znalec Ing. Eubomír Rajnoha, znalec v odbore Stavebníctvo,
odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnutel'ností, zapísany v zozname
znalcov, tlmocnücov a prekladatel'ov vedenom Ministersívom spravodlivosti
Slovenskej republiky pod císlom 912898. Dátum vypracovania znaleckého posudku:
12.06.2016

Suma ohodnotenia:

29.300 EUR (slovom: dvadsafdevát'tisíctristo eur)

G.

NajnizSie podanie:

29.300 EUR (slovom: dvadsat'devaftisíctristo eur)

Minimálne prihodenie

200,- EUR (slovom: dvesto eur)

H.

Drazobná zábezpeka

Spósob zlozenia
zábezpeky.

5.000,- EUR (slovom: pat'tisíc eur)

drazobnej 1.
Bezhotovostny
prevod
SK8775000000004002919S87,

alebo
vedeny

vklad
vCSOB

na
a.s.

úcet

drazobníka

variabilnym

6.

symbolom

4792016

2.

V hotovosti do pokladne v sídle drazobníka alebo v raieste konania drazby.

3.

Bankovázáruka.

4.

Notárska úschova.

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozit3 platobnou kartou ani sekom.
Doklad preukazujúci
zlozenie drazobnej
zábezpeky.

1.

Original príkazu na úhradu. peñaznych prostriedkov

vo

vyske

drazobnej

zábezpeky. Ucastník bude pripusteny k drazbe, ak do otvorenia drazby bude drazobná
zábezpeka pripísaná na úcet drazobníka,
2.

Hotovost* vo vyske draáobnej zábezpeky,

3. Original aíebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
4. Original alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
Lehota na zlozenie drazobnej Do otvorenia drazby.
zábezpeky.

Vrátenie drazobnej
zábezpeky.

Bez zbytocného odkladu po skoncení drazby bezñotovostn^m prevodom na úcet
ú£astníka drazby alebo v hotovosti.

Spósob úhrady ceny
dosiahnutej vydrazením.

Vydrazitel' je povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením v hotovosti do pokladne
v sídle drazobníka alebo bezhotovosürym prevodom alebo vkladom na úcet
drazobníka 6. SK8775000000004002919887, veden? v CSOB a.s. s variabilnym
symbolom 4792016 a to do 15 dní odo^dña skonCenia drazby v prípade, ze suma
dosiahnutá vydrazením presiahne 6t640,-EUR3 v opaónom prípade hned' po ukoncení
drazby.

Obhliadky predmetu drazby

1. termín: 22.08.2016 o 11:00 hod.

2. termín: 05.09.2016 o 11:00 hod.
Organizacné opatrenia.

Záujemcovia o obhliadku sa ohlasia aspoñ jeden den pred konaním obhliadky na tel.

c\: 02/59490111, Po- Pi , 8 00- 16 00. Vzmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona c.
527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách je vlastník predmetu drazby, drzitel' alebo
nájomca povinny umoznif riadnu obhliadku predmetu drazby v stanovenych
termino ch.

Nadobudnutie vlastníckeho

Ak vydrazitel' zaplatí cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote , prechádza

prava k predmetu drazby.

na neho vlastnícke pravo dñom udelenia prMepu. Drazobník vydá bez zbyto£ného
odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného prava vydrazitel'ovi potvrdenie

o vydrazení predmetu drazby a v prípadoch, v ktorych sa o priebehu drazby spisuje
notárska zápisnica vydá drazobník vydrazitel'ovi dve vyhotovenia osvedéeného
odpisu notárskej zápisnice.
Podmienky odovzdania

predmetu drazby.

í. Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby
odovzdá drazobník bez zbytocného odkladu vydrazitel'ovi predmet drazby a listiny,
ctoré osvedcujú vlastnícke pravo a sú nevyhnutné na nakiadanie s predmetom drazby

alebo osvedcujú iné prava vydrazitel'a k predmetu drazby a vydrazitel' prevzatie
predmetu drazby písomne potvrdí.

2.Ak ide o nennuternosf, podnik alebo jeho casf, predchádzajúci vlastník je povinny
odovzdaf predmet drazby na základe predlozenia osvedceného odpisu notárskej
zápismce a dolozenia totoznosti vydrazitel'a bez zbytocnych priefahov. Drazobník je
povinn^

na

mieste

spísaf

zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby.

Zápisnicu

o odovzdaní predmetu drazby podpíse predchádzajúci vlastník predmetu drazby,
vydrazitel' a drazobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník
a dve

vyhotovenia

dostane

vydrazitel'.

Ak

niektorá osoba

odmietne

zápisnicu

podpísaf alebo ju prevziaf, tato skutoénosf sa vyznafií v zápisnici a zápisnica sa
povazuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3.

Vsetky náklady

spojené

s odovzdaním aprevzatím

predmetu

drazby

nesie

vydrazitel'. Tato povinnosf sa nevzfahuje na náklady, ktoré by inác neyznikli, ak ich
svojou vinou spósobil predchádzajúci vlastník, majitel' alebo drazobník alebo ak im
tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4.

Osoba povinná vydaf predmet drazby

zodpovedá vydrazitel'ovi

za skodu

spósobenú omegkaním s odovzdaním predmetu drazby.
K.
Poucenie podl'a §21 ods. 2

az 6 zákona 527/2002 Z.z.
o dobrovol'nych drazbách

1. V prípade, ak sa spochybñuje platnosf záloznej zmluvy alebo boli porusené
ustanovenia zákona o dobrovoi'tvycn drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola
dotknutá na svojich právach, poziadaf, súd, aby urcil neplatnosf drazby. Pravo
domáhaf sa urcenia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov
odo dña príklepu okrem prípadu, ak dovody neplatnosti drazby súvisia so
spáchaním trestného cinu a zároveñ. ide_£udrazb.u^domu_alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu drazby v Case príklepu hlásen^ trvaly pobyt
podl'a zákona C. 253/1998 Z.z. ohlásení pobytu obCanov Slovenskej republiky
aregistri obyvatel'ov Slovenskej republiky vznení zákona c. 454/2004 Z.z.,
v tomto prípade je mozné domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynuti tejto lehoty.

DMZOBNÁSPOLOÓNOST, a.s.

Ü

■-."■

_

V prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá casf drazby, ktorej sa talo/to
rozsudok ty"ka.
2. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a bodu 1. písmena Ktohío oznámenia
o drazbe, je povirmá oznámif príslusnému okresnému úradu zacatie súdneho
konania.

3. Úcastníkom súdneho konania o neplatnost1 drazby podl'a bodu 1. písmena
Ktohto oznámenia o drazbe, sú navrhovatel' drazby, drazobník, vydrazitel',
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podí'a bodu 1. písmena K tohto
oznámenia o drazbe:

4. Ak súd urcí drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú leu dñu príklepu.
5. Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zacatia drazby,

ak bolo prícinou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym
drazobníkom 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.

■.■"■

L.

Meno a priezvisko notara:

JUDr. Marta Pavlovicová

Sídlo:

Safárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava

Za drazobníka:

//o

Za zálozného veritel'a:

Podpis:

-.,....,
Mgr. Mí

Podpis:

cien

Mgr. Valeria Pcolová

Drazobná spolocnosf, a.s.

riaditeí' úseku bankové operácie
CSOB stavebná sporitel'ña, a.s.

Podpis:

MESTSí ri

1

úrad

BYSTR1CA

Vvv

ssené Uña:

24 AUG.2018

../.

,

Mgr. Lucia .Vallová
Specialista pre vymáhariie úverovych pohl'adávok

/ III

CSOB Stayebná sporitel'ña, a.s.

¿ve ene ílñn-

podpis

"

p. a.s.

r.apísanó w Obchodrtóm regisírl Olír. ífútíu

Sr&íisleva 1 v odd. Sa, "íd&a 6. ^20/ü

OSVEDCENIE

•-:■ i

o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcujem pravosf podpisu: Mgr. Valeria Pcolová, dátum
narodenia<
r.c.
'lytom:
, ktorého(ej) totoznosf som zisül
(a) zákonnym sposobnm. sposob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - úradny doklad: Obciansky preukaz,
seria a/alebo císlo:
.
.
ktory(á) listinu predo mnou vlastnorucne podpísal(a). Centrálny register
osvedcenych podpisov pridelü podpisu poradové císlo O 629689/2016.

Bratislava dña 17.8.2016
p

p

notarom

JUDr. Dezidsrom RAVLUKOM

'ií

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcujera pravosf podpisu: Lucia Vallová, dátum narodenia
I rc-

.bytom'

'"

~

(> ktorého(ej) totoznosf som zistil(a)

zákonnym sposobom, sposob zistenia totoznosti: plato? doklad totoznosti - úradny doklad: Obciansky preukaz,
seria a/alebo císlo:.

_, ktory(á) listinu predo mnou vlastnorucne podpísal(a). Centrálny register

osvedcenych podpisov pridelil podpisu poradové císlo O 629690/2016.

procQvnlk pwéren? noíároiTi
JUDr. Deziderom RAVIUKOM

Bratislava dña 17.8.2016

\\

Upozornenie! Notar legalizáciou
neosvedcuje pravdivosf skutocností
uvádzanych v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

