DRAZOBNA SPOLOCNOST, a.s.
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, ICO: 35 849 703

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, viozka: 3070/B
te!. £.02/59490111

zauj emfg),drazobnaspolo cnost. sk

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ
DRAZBE

Zn. 708/2016
Drazobná spolocnosf, a.s. ako drazobník oprávneny kvykonu dobrovol'nych drazieb vzmysle prísluánych
ustanovení zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách a o doplnení zákona c. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej éinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorSích predpisov (d'alej len ,,zákon o dobrovol'iiych
drazbách") zverejñuje na základe návrhu zálozného veritel'a, vzmysle ustanovenia § 17 a § 22 zákona
o dobrovol'nych drazbách nasledovné Oznámenie o opakovanej drazbe:

A.

OznaCenie drazobníka:

Draáobná spoloCnosf, a.s.

Sídlo:

Zelinarska 6, 821 08 Bratislava

ICO:

35 849 703

Zapísany:

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

Oznaíenié navrhovatel'ov:

CSOB stavebná sporitel'ña, a.s.

Adresa:

Radlinského 10, 813 23 Bratislava

ICO:

35799200

Zapísany:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vloika c. 2590/B

B.

Miesto konania drazby:

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

Dátum konania drazby:

17.10.2016

Cas konania drazby:

13:40 hod.

Drazba:

Opakovaná drazba - 2. kolo drazby

DUAÉOBNÁ SPOLOCNOST, ojt.

1

c.

Predmet drazby:

Predmetom drazby sú nehnutel'nosti evidované na liste vlastníctva c. 2336,

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

• Byt 6. 50, na prízemí, vo vchode 38, vbytovom dome so súpisnym císlom 346
postavenom na parcele Císlo 1211, druh stavby: Byto'vy dom, popis stavby: 60
BYTOVYCH JEDNOT.
Právny vzt'ah kparcele na ktorej lezí stavba 346 nieje evidovany na liste vlastníctva.

Podiel priestoru na spolocnych castiach a spoloénych zariadeniach: 3056/385899
Predmet drazby sa drazí tak ako stojí a lezí.
D.
Opis predmetu drazby

Bytovy dom sa nachádza

ajeho stavu:

domu je kompletná obcianska vybavenosf zodpovedajúca krajskému mestu. V
danej lokalite je vsak ned'aleko Billa a Lidl, ako i ZS,MS a obcianska vybavenosf

na ulici Dumbierskej vo vchode 6.38. V sirsom okolí

zodpovedajúca sídlisku. Orientácia obytny~ch miestností je prevazne v smere na JZ
strany.

Bytovy dom je postaveny ako samostatne stojaci. Má suterén a 4 d'alsie nadzemné
podlazia. Dom má spolu teda 5 podlazí.

Bytovy dom je s piatimi vstupmi zo schodisfami. V dome sú na podlaziach po tri
byty. V predmetnom bytovom dome je potom 60 bytov.
Bytov^ dom má nosné konátrukcie montované z plosnyeh panelov^ch dielcov.
Krytina plochej strechy sú zvárané zivicné pásy.
Obvodov^ pláSf je z panelovy'ch prvkov s namerariou hrúbkou 30 cm. Stropy sú
zelezobetónové

dosky

s

rovn^m

podhl'adom.

Schodiste

je

zelezobetónové

prefabrikované dvojramenné s povrchovou úpravou terazzo. Vonkajsie omietky sú
pSvodné dikoplastové, Klampiarske konstrukcíe úplné pozinkované, inStalovany
bleskozvod.

Údríba stavby bytového domu je primeraná veku a kvalite vyhotovenia stavby
bytového domu, avsak s investíciou iba do okien ktoré boli menené za plastové v
spoloínych 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 lepenym PVC, taktiez

i vkuchyni. Úpravy vnútornych

povrchov sú urobené vápenné hladké omietky. Obklady stien sú v kúpel'ni s vyskou
1,53 m, avsak obklad chyba u vane a v kuchyni pri sporáku a dreze. Vykurovam'e je
ústredné s plechovymi radiátormi s napojenün na CTZ. Vybavenie kuchyne je s
elektrickou dvojplatnickou, um^vacím drezom smaltovanym a kuchynskou linkou
na baze dreva s rozvinutou sírkou 2,05 mas osadenym odsávaéom par. Dvere sú
dyhované s presklením. V kúpel'ni je osadená vana plechová smaltovaná, osadené
um^vadlo a WC splachovací s kombi nádrzkou. VSetky osadené vytokové batérie
sú pákové nerezové.

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

DBAÍOBNÁ SPOLO&10,

Prava a závazky viaznuce

na predmete drazby.

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

Zákonné zálozné pravo v ztnysle § 15, Z 182/93 Zb. v prospech SVB Dumbierska
346 - V 3/2002, VZ 694/2004, VZ1844/2008
(Poznámka drazobníka: Pohtadávka zabezpecená tytnto zákonnym záloznym
právom bude uspokojovaná z vyt'azku drazby prednostne, nakol'ko zákonné zálozné
pravo je zapísané na LV v skorsom poradí. NavrhovateT drazby nema postavenie
prednostného zálozného veriteta.)

VSetky

nasledujúce

zálozné

vzmysle § 151ma a §

prava

v prípade

úspesnej

drazby

zanikajú

151md zákona c. 40/64 Zb. (Obciansky zákonník)

a vydrazitel' nadobúda predmet drazby bez zat'azenia záloznj'mi 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 c. zml. V 3331/2011 zo dña 1.

8.2011 -CZ 1157/2011, 1251/2011
Exekuíny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exeku£ného 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

Hodnota predmetu drazby

predmetu drazby.

ktory vypracoval znalec Ing. Isubomír Rajnoha,

bola zistená

podl'a znaleckého posudku c. 128/2016,
znalec

v odbore Stavebníctvo,

odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnutel'ností, zapísany v zozname
znalcov, tlmocníkov a prekladatel'ov vedenom Ministerstvom spravodíivosti
Slovenskej republiky pod císlom 912898. Dátum vypracovania znaleckého posudku;
12.06.2016
Suma ohodnotenia:

29.300 EUR (slovom: dvadsaf devat'tisíctristo eur)

G.

Najnizsie podanie:

22.000 EUR (slovom: dvadsat'dvatisíc eur)

Minimálne prihodenie

200,- EUR (slovom: dvesto eur)

H.

Drazobná zábezpeka
Spósob

zlozenia

3.000,- EUR (slovom: tritisíc eur)

drazobnej 1.

zábezpeky.

prevod

alebo

SK8775000000004002919887,

Bezhotovostny"

vedeny

vklad
v CSOB

na
a.s.

úcet
s

drazobníka

variabihiym

c.

symbolom

7082016

2.

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

3.

Bankovázáruka.

4.

Notárska úschova.

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozitf platobnou kartou ani áekom.
Doklad preukazujúci
zlozenie drazobnej

zábezpeky. Ucastník bude pripusteny' k drazbe, ak do otvorenia draáby bude drazobná

1.

Original

prflcazu

na

úhradu

peñaznych prostriedkov

vo

v^ske

drazobnej

zábezpeky.

zábezpeka pripísaná na úcet drazobníka,
2.

Hotovost vo vyske drazobnej zábezpeky,

3.

Original alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4.

Original alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Lehota na zlozenie drazobnej Do otvorenia drazby.
zábezpeky.

DRAZOBNÁ SPOLOÓNOST,

i
Vrátenie drazobnej

zábezpeky.
■-)

Bez zbytocného odkladu po skonSení drazby bezhotovostnym prevodom na úcet
úc"astníka drazby alebo v hotovosti,

CH.
Spósob úhrady ceny

Vydrazitel'je povinny zaplatif cerní dosiahnutú vydrazením v hotovosti do pokladne

dosiahnutej vydrazením.

v sídle

drazobníka alebo

bezhotovostnym prevodoni

alebo

vkladom na úüet

drazobníka 5. SK8775000000004002919887, veden^ vÓSOB a.s. s variabilnym

symbolom 7082016 a to do 15 dní odo dña skoncenia drazby v prípade, ze suma
dosiahnutá vydrazením presiahne 6.640,-EUR, v opacnom prípade hned' po ukoncení
drazby.

Obhliadky predmetu drazby
Organizacné opatrenia.

1. termín: 30.09.2016 o 12:00 hod.
2. termín: 13.10.2016 o 12:00 hod.
Záujeracovia o obhliadku sa ohlásia aspoñ jeden den pred konaním obhliadky na tel.
C: 02/59490111., Po- Pi , 8 00- 16 00. V zmysie § 12 ods. 2 a § 13 zákona c.

527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách je vlastnik predmetu drazby, drzitel' alebo
nájomca povinny umoznif riadnu obhliadku predmetu drazby v stanovenych
termínoch.

Nadobudnutie vlastníckeho
prava k predmetu drazby.

Ak vydrazitel' zaplatí cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote , prechádza
na neho vlastnícke pravo dñom udelenia príklepu. Drazobnflc vydá bez zbytocného
odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného prava vydrazitel'ovi potvrdenie
o vydrazení predmetu drazby avprípadoch, vktorych sa opriebehu drazby spisuje
notárska zápisnica vydá drazobník vydrazitel'ovi dve vyhotovenia osvedcíeného
odpisu notárskej zápisnice.

Podmienky odovzdania

1.

predmetu drazby.

odovzdá drazobník bez zbytocného odkladu vydrazitel'ovi predmet drazby a listiny,

Po

nadobudnutí

vlastníckeho

prava

alebo

iného

prava k predmetu

drazby

ctoré osvedcujú vlastnícke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom drazby
alebo osvedfiujú iné prava vydrazitél'a k predmetu drazby avydrazitel' prevzatie
Dredmetu drazby písomne potvrdí.
2.Ak ide o nehnutel'nosf, podnik alebo jeho £asf, predchádzajuci vlastnik je povinny
odovzdaf predmet drazby na základe predlozenia osvedéeného odpisu notárskej
zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a bez zbytocnych prief ahov. Drazobník je
povinny na mieste

spísaf

zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby.

Zápisnicu

o odovzdaní predmetu drazby podpíSe predchádzajuci vlastnik predmetu drazby,
vydrazitel' a drazobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajuci vlastnik

a dve vyhotovenia dostane vydrazitel'. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu
podpísat5 alebo ju prevziaf, tato skutocnosf sa vyznací v zápisnici a zápisnica sa
povazuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. VSetky náklady spojené s odovzdaním

aprevzatím predmetu drazby
vydrazitel'. Tato povinnosf sa nevzfahuje na náklady, ktoré by iná£ nevznikli,
svojou vinou spósobil predchádzajuci vlastník, majitel' alebo drazobník alebo
tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydaf predmet drazby zodpovedá vydrazitel'ovi za
spósobenú omeSkaním s odovzdaním predmetu drazby.

nesie
ak ich
ak im
skodu

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 poruáené
ustanovenia zákona o dobrovol'nych drazMch, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola
dotknutá na svojich právach, poziadaf, súd, aby urcil neplatnost drazby. Pravo
domáhaf sa uróenia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov
odo dña príklepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so
spáchanim trestného 5inu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajuci vlastnik predmetu drazby vc"ase príklepu hláseny trval^ pobyt

DRAZOBNÁ SPOLOCNOST, a.s.

podl'a zákona c. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu obcanov Slovenskej republiky
aregistri obyvatel'ov Slovenskej republiky v znení zákona c. 454/2004 Z.z.,
v tomto prípade je mozné domáhaf sa neplatnosti drazby aj po upíynutí tejto íehoty.
V prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá casf drazby, ktorej sa takyto
rozsudok tyka.
2. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podi'a bodu 1. písmena Ktohto oznámenia

o drazbe, je povinná oznámif príslusnému okresnému úradu zacatie súdneho
konania.

3. Úcastníkom súdneho konania o neplatnosf drazby podl'a bodu 1. písmena
K tohto

oznámenia

o drazbe,

predchádzajúci vlastník
oznámenia o drazbe.

sú

navrhovatel'

a dotknutá

osoba

drazby,

podl'a

bodu

drazobník,
1.

vydrazitel',

písmena

Ktohto

4. Ak súd urcí drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
5. Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zacatia drazby,
ak bolo prícinou oneskoreného zacatia drazby konaníe 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:

Za zálozného veritel'a;

Podpis:
JUDr. Martín Hatara

Podpis:

prokurista

Mgr. Valeria Pcolová

Drazobná

riaditel' úseku bankové operácie

CSOB stavebná sporitel'ña, a.s.

Podpis:

llt.

**{r. Lucia Vallová

Specialista pp'e vymá^ianie úverovych pohl'adávok
m
CSOB StaVebná sporitel'ña, a.s.

MESTSKY USAD
BANSKÁ BYSTR1CA

Vyvescné dña:
Zvescn¿dña:

CSOB síavebná spérltorña, a.s.

zapfsaná v Obchodnom ragisfi Okr. súdu
Sratislava 1 v odd. Sa, vloila 6. 2530/fl
Radíínsííého 10, S13 20 BraiisJava 1

ifiO: 367W8O0 ütó: 2021344030 -S7-

DRAZOBNii SPOLOCNQST, tus

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcujem pravosf podpisu: Mgr. Valeria Pcolová, dátum
narodenia
, r.c.
byíom
_
, ktorého(ej) totoznosf som zistil
(a) zakonnym spósobom, 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 pridelil podpisu poradové císlo O 729473/2016.

MELINDAVÁLENTÍNOVÁ
pracovnffc poveren? notórom
JUDr. Deziderom RAVLUKOM

Bratislava dña 27.9.2016

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl!a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedóujem pravosf podpisu: Lucia VaEová, dátum narodenia
', r.c. '
'
, bytom
.
. ktorého(ej) totoznosf som zistil(a)
zakonnym spósobom, 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 pridelil podpisu poradové Císlo O 729474/2016.

Bratislava dña 27.9.2016

XJpozornenie! Notar legalizáciou
neosvedcuje pravdivost' skutoíností
uvádzanych v listine (§58 ods. 4

Notárskeho poriadku)

MEÜNDAVÁLENTÍHOVÁ
pracovník povéren? notórom
JUDr. Deziderom RAVLUKOM

