DDPSO076/16

Platifsaoplatis.ro.

Drazobník:

Kosická 56, 821 08 Bratislava

100:45684618

OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka císlo: 66827/B
Slovenská sporitel'ña, a.s.
Tomásikova 48, 832 37 Bratislava

Navrhovatel' drazby:

100:00151653

OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vlozka 6. 601/B
Dátum konania drazby:

30.09.2016

Cas otvorenia drazby:

10:00 hod.

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

Miesto konania drazby:

2, 974 01 Banská Bystrica.

Opakovanie drazby:

prvá drazba

Predmet drazby:

súbor vecí

LVc.

Okresny úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

269

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Sásová

Parcely registra "C" evidované na katastrál.nej mape:
Parcelné císlo

Druh pozemku

Vymera /m2/

171 /1

Zastavané plochy a nádvoria

92

171 /26

Zastavané plochy a nádvoria

15

171 /27

Zastavané plochy a nádvoria

206

Stavby:
Súpisné císlo

Parcelné Éfslo

Druh stavby

3060

171 /1

10- Rodinny dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

Opis predmetu drazby:

Rodinny dom súp. c. 3060, Na Skalici, Banská Bystrica - Sásová.
Predmetom hodnotenia je jednobytovtf murovan^ a dvojpodlazntf /prízemie a novozriadené podkrovie / dom
so styrmi izbami a príslusenstvom prízemie a podkrovie sú vertikálne spojené závesnym skladacím
rebríkom. Krov na dome je váznicov^ sedlovy, krytina z betónovych t'azkych skridiel, rímsy ukoncené
dazd'ovymi zl'abmi a zvodmi, vonkajáie omietky poiyuretánové, sokle na troch stenách do 1/3 vtfáky oblozené
doskami zo stiepaného kameña. V dome je elektrické kúrenie a kozub s vyhrievacou vlozkou a úplné

kuchynské a hygienické vybavenie. Dom bol podía textu Cestného vyhlásenia vlastníka v ZP c.48/2009

postaveny v roku 1960 a v roku 2004 rekonstruovany v rozsahu - podlahy, oprava krovu a nova krytina, nové
okná, elektr. instalada, vodovod, odkanalizovanie vybavenie kúpel'ne a kuchyne, zateplenie fasády a
silikónové omietky. Vnútorné úpravy podkrovia za úcelom zriadenia obytnych priestorov boli urobené v roku
2010 bez zásahu do nosnej 6asti krovu.

1. nadzemné podlazie. Obytné podlazie s dvomi izbami a prfslusenstvom - veranda, chodba, kuchyña,
kúpel'ña s WC a épajza. Obvodové a nosné murivo stien je hr. 45-50 cm strop nad 1.NP dreveny trámovy s
rovn^m podhradom, okná euro s izolacnym dvojsklom, dvere plné hladké aj zasklené, podlahy v izbách a
Platit' 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
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Spoloénosf je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vlozka císlo: 66827/B

kuchyni plávajúce parkety, v chodbe verande a kúpel'ni keramická dlazba. Technické a vnútorné vybavenie
podlazia - svetelná a motorická elektroinétalácia, rozvod studenej a teplej vody, elektrické vykurovanie - 3 ks
konvertory, doplnkové kúrenie - kozub s vyhrievacou vlozkou a uzavretym ohniskom. V kuchyni je linka na
báze dreva, nerezovy drez, odsávac pár a plynov^ áporák na PB. V kúpel'ni je kabínková sprcha, umtfvadlo a
misa WC, keramicky obklad stien je v kuchyni za linkou, v kúpel'ni a sprche.
1. podkrovie. Obytné podlazie s dvomi izbami bez prlsluáenstva, steny skosené podía sklonu krovu
vytvorené vlozením izolácie medzi stresné krokvy, ochrannej folie, pohradová úprava drevoobkladom,
podlahy plávajúce. Presvetlenie podkrovia je zabezpecené tromi stresn^mi oknami, deliaca stena a dvere
medzi izbami nie sú. Z technickych instalad! len svetelná elektrina, podkrovie bez hygienického vybavenia
Letná kuchyña na pareó. 171/26. Prizemná murovaná stavba, základy betónové, murivo s hr. stien 30 cm,
strop dreveny trámovy s omietnutym podhíadom, krov pultovy a krytina skridíová. Vonkajsie omietky sú
brizolitové, vnútorné hladké, podlaha betónová, dvere plné hladké, elektrina svetelná.

Letny altánok pred domom. Situovany v pravom uhle verandy a juznej steny domu. Konstrukcne vyhotoveny
z murovanych pilierov a základov^ch patkách, krov je dreveny pultovy a krytina plechová na drevenom
zadebnení. Steny medzi piliermi sú vyplnené svetlopriepustn^m Lexanom, podlaha je zámková dlazba,
elektrina svetelná.
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 Slovenská sporitema a.s., Tomásikova 48, 832 37 Bratislava, IÓO: 00 151

653, ó. 0292/105325/15/OVNP zo dña 5. 5. 2016 o zacatí vykonu zálozného prava k V 2323/2009- óz
811/2016.

CASÍ C: fARCHY:

Zálozné pravo pre pohl'adávku Slovenská sporitema, a.s., Tomásikova 48, Bratislava ( IÓO: 00151653 )
e.zml. V 2323/2009 z 18.6.2009 -726/2009.
Znalecky posudok:
Oíslo znaleckého posudku:

Menoznalca:

Dátum vyhotovenia:

Vseobecná cena odhadu:

132/2016

Nemoga Ondrej Ing.

7.7.2016

74 300,00 EUR

Najnizsie podanie:

Minimálne prihodenie:
Drazobná zábezpeka:

74 300,00 EUR

500,00 EUR
10 000,00 EUR

Spósob zlozenia drazobnej
zábezpeky:

Úcastník drazby je povinny zlozif drazobníkovi 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 zlozif áekom ani platobnou
kartou.

Adresa a císlo úctu na
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

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

Platit sa oplatl s.r.o., Koéická 56, 821 08 Bratislava, cfslo úctu:
5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC):
GIBASKBX, vedeny v SLSP, a.s., variabilny symbol (VS): 7616 (uvedie sa v
referencii platitela).
Drazobnú zábezpeku mozno zlozif do otvorenia drazby u drazobníka.

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,
vystaventf
drazobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.

Spósob vrátenia
drazobnej zábezpeky:

Drazobník

vráti

úcastníkoví

drazby,

ktory

predmet

drazby

nevydrazil,

drazobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
bez zbytocného odkiadu po skoncení 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 príslusenstva sa pouzije na úhradu nákladov
zmarenej drazby. Ak sa koná opakovaná drazba, zúótuje sa zostávajúca
cast' drazobnej zábezpeky zlozená vydrazitel'om, ktory spósobi! zmarenie
drazby, na náklady opakovanej drazby. Po úhrade nákladov zmarenej
drazby a opakovanej drazby sa zostávajúca cast' vrátí vydrazitel'ovi, ktory
spósobil zmarenie drazby. Vydraziter, ktory spósobil zmarenie drazby, je
povinny na vyzvanie drazobníka uhradit' tú fias? nákladov drazby, ktorú
nepokryva drazobná zábezpeka nfm zlozená; to platí aj pre náklady
opakovanej drazby, konanej v dósledku zmarenia predchádzajúcej drazby
vydrazitel'om.

Úhrada ceny dosiahnu
tej vydrazením:

Zlozenie drazob. zábezpeky
plat. kartou alebo sekom:

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., variabilntf symbol (VS): 7616
(uvedie sa v referencii platitel'a).
Nie je mozné zlozenie drazobnej zábezpeky platobnou kartou ani sekom.

Prechod práv a závázkov

viaznucich na predmete
drazby:

Vzmysle § 151ma, ods, 3, Obcianskeho zákonníka, pri vykone zálozného
prava záloznym veritefom, ktorého zálozné pravo je v poradí rozhodujúcom
na uspokojenie záloznych práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza
nezat'azeny záloznymi právami ostatnych záloznych veritel'ov.
Vzmysle § 30, zákona c, 527/2002 Z.z. o dobrovomych drazbách vznení
neskorsích predpisov, prava osób vyplyvajúce 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 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 drazitetia.

Obhliadka predmetu
drazby/dátum a cas:

Obhliadka 1: 12.09.2016 o 08:00 hod.
Obhliadka 2: 26.09.2016o08:00 hod.
Organizacné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutocní pred
predmetom drazby : Na Skalici 3060/19, 974 11 Banská Bystrica. Blizsie
informácie a pokyny Miroslav Martvoñ kontakt: 02/322 02 734, 0911 833
855, martvon@platitsaoplati.sk.

Podmienky odovzdania
predmetu drazby
vydrazitel'ovi:

Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza na vydrazitel'a udelením
prfklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydrazením. Uzívacie pravo
prechádza
na vydrazitela odovzdaním
predmetu drazby zápisnicou
Predmet
drazby
odovzdá
predchádzajúci
vlastník
po
o odovzdaní.
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 sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom drazby alebo osvedcujú iné prava vydraziteFa
k predmetu drazby bez zbytocného odkiadu a vydrazitel' prevzatie písomne
potvrdí. Ak ide o nehnuteFnost', podnik alebo jeho cast', odovzdá
predchádzajúci
vlastník
predmet
drazby
na
základe
predlozenia

osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a
bez zbytocnych priefahov. O odovzdaní predmetu drazby spíse drazobník
zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vypratany predmet drazby,
kl'úce od dverí, vrát, ovládace od dial'kovo ovládanych brán a dokumenty ako
sú kolaudacné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmiuvy a spoíocne
s vydrazitei'om si navzájom potvrdia konecné síavy 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 platnost' záloznej zmiuvy alebo boli porusené
ustanovenia tohto zákona, 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 dóvody nepiatnosti 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 trvaly
pobyt podía osobitného predpisu {§ 3 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.); v tomto prípade je mozné
domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spolocnej drazby bude neplatná len tá casf drazby, ktorej sa takyto rozsudok
tyka. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu o urcenie neplatnosti drazby, je
povinná oznámif príslusnému okresnému úradu zacatie súdneho konania.
Úcastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby sú navrhovatel' drazby,
drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a dotknuíá osoba podl'a
odseku 2 § 21 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovoí'nych drazbách a o
doplnení zákona Slovenskej národnej rady c. 323/1992 Zb. o notároch a
notárskej cinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorsich predpisov. Ak
vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd urcil drazbu za neplatnú, úcinky
príklepu zanikajú ku dñu príklepu. 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 vlastnicke pravo, vykonaf riadnu obhüadku
predmetu drazby.

Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby ¡né 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 dobrovoí'nych
drazbách v znení neskorsich predpisov a dostavila sa s ciel'om urobit'
podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.
V Bratislave dña 09.08.2016

'Ing. Miroslay/lvlartvoñ

na základe/Poverenia zo dña 31.03.2015
Platif sa oplatí s.r.o.

Vyvcscné una1

Zvcscné dfta:

