DDPSO148/16
Drazobník:

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

100:45684618

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

Tatra banka, a.s.

Hodzovo nám. 3, 811 06 Bratislava

IÓO: 00686930

OR OS Bratislava I oddiel: Sa, vlozka oíslo 71/B
Dátum konania drazby:

25.11.2016

Cas otvorenia drazby:

10:00 hod.

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

Wl¡esto konania drazby:

2, 974 01 Banská Bystrica.
Opakovanie drazby:

prvá drazba

Predmet drazby:

súborvecí

LV6.

Okresní úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

3740

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvan

Byt:
Charakteristika (Císlo
bytu, oíslo vchodu,
oíslo poschodía,

Súp.6.
stavby:.

adresa):

Postaveriá na
pozémku parcele registra
"C" evidovanej
na katastrálnéj

Druh a popis

stavby:

Podiel priéstorij ña spolocních

castiach a spoloínych zarjadeniach

domu súpisné 6.3427a spoluvlastnícky
podiel k pozemku - parcele registra "C"

evidovanej na katastráínej mape ako:
pare. 6.950/1 , zastavané plochy a
nádvoria o viniere 328 m, pare. ó.
950/2, zastavané plochy a nádvoria p

mape;

vymere 228 m2, pare. ó. 950/3 ,

zastavané plochy a nádvoria o vymere

228 m2, pare. 6. 950/4, zastavané
plochy a nádvoria o vymere 229 m!,
pare. 6. 950/5, zastavané plochy a .

'

nádvoria o vymere 329 m

,

950/1

Byt 6.58, vchod: 13, 3.p.,
Míádeznícka 13, 974 01

3427

Banská Bystrica

950/2
950/3
950/4
950/5

9 obytná
budova

5582/459614

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

Opis predmetu drazby:
Byt c. 58 sa nachádza na 3. poschodl vpravo zo schodiska. Je orientovan^
na vychodnú a západnú stranu. Tvoria ho: dve izby, kuchyña, chodba,
kúpel'ña, wc, balkón. Prísluáenstvo bytu je aj pivnica, ktorá je umiestnená na
1. nadzemnom podlazí. Vypocítaná podlahova piocha bytu je 51,74 ni2.
Byt je ciastoené upraveny. V kuchyni je kuchynská linka s nerezovym dvoj
drezom, plynovy éporák s plynovou rúrou, vodovodná batería je páková. Za
linkou je keramicky obklad. V kúpeFni je sprchovy kút s pákovou batériou aj
so sprchou, keramické umyvadlo na podlahe je keramická dlazba a na stene
je keramicky obklad. Kúpel'ña je murovaná. Wc je splachovacie v
Platif sa oplatí s.r.o., KoSická 56, 82108 Bratisíava
Tel.: +421 2 322 027 10-12, Fax: +421 2 322 027 15, E-ma¡l: office@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

l£O: 45 684 618, DlC: 2023085152
Spoloínosf je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vlozka císlo: 66827/B

samostatnej miestnosti, na podlahe je keramická dlazba a na stene je
keramicky obklad. V chodbe a v kuchyni sú laminátové parkety a v ¡zbách sú
drevené parkety. Okná sú plastové s izolaenym dvojsklom a hlinlkovymi
zalúziami. Dvere sú plné hladké v kovovych zárubniach. Teplá voda je
dodávaná centrálne. Kúrenie je ústredné pomocou radiátorov s meracmi
spotreby. Vlastnlctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslusenstva je
ohranicené vstupntfmi dverami. Súcast'ou bytu je jeho vnútorné vybavenie,
vsetka jeho vnútorná inátalácia
(potrubné
rozvody vody,
plynu,
elektroinétalácia, odpady), okrem stúpajúcich vedení a uzavieracích ventilov
na nich.
Stavebno-technicky popis obytného domu :

Je to pat'podlazny objekt s jedn^m technickym podlazím, kde sú umiestnené
pivnióné priestory a miestnosti pre spolofiné uzívanie. Obytny dom má pat'
vchodov a vo vchode sa nachádza 19 bytov. Zvislé nosné konétrukcie sú
montované zo ¿elezobetónov^ch panelov. Prieeky sú tiez zelezobetónové
panelové, stropné aj schodiskové konátrukcie sú zelezobetónové, schody sú
s povrchom z keramickej dlazby. Obytn^ dom má plochú strechu.
Klampiarske konstrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné spolocné
priestory sú omietnuté hladkou vápennou omietkou, na schodisku je
vyhotoveny soklovy olejovtf náter. Obytny dom je zatepleny kontaktnym
zateplovacím systémom. Okná sú jednoduché, podlahy sú v pivniciach z
betónovej mazaniny vo vchodovej casti z keramick^ch dlazdíc.
Spolocné casti a spolocné zariadenia domu :

5 vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spolocnych casti a
spolocnych zariadení domu a prfslusenstva. Spoloónymi cast'ami domu sa
rozumejú casti domu nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpecnost' a sú
uréené na spoloóné uzívanie, najma základy domu, strechy, chodby,
obvodové múry, priecelia, vchody, schodiátia, vodorovné, nosné a ¡zolacné
konátrukcie a zvislé nosné konátrukcie. Spolocnymi 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 závazkov k predmetu drazby viaznucich:
Poznámka:

Oznámenie zálozného veritel'a Tatra banka, a.s., Hodzovo námestie 3, 811
06 Bratislava ó. 1048/16/LCO zo dña 16.6.2016 o zacatí v^konu zálozného
prava (V 33/2012) formou dobrovoIYiej drazby - tz 2379/2016

CAStC:TARCHY:
ZÁKONNÉ ZÁLO2NÉ PRAVO V ZMYSLE PAR. 15, Z 182/93 ZB. V
PROSPECH; OSTATNVCH VLASTNÍKOV BYTOV S.Ó.3427
Na byt c. 58/III. poschodie, vchod 13 a podiel 5582/459614 k pozemkom a
na spolocnych óastiach a zariadeniach domu: Zálozné pravo pre pohl'adávku
Tatra banka, a.s., Hodzovo námestle 3, 811 06 Bratislava, ICO: 00 686 930

c. zml. V 33/2012 zo dña 26. 1. 2012 - ÓZ 209/2012, 573/2012
INÉ ÚDAJE:

Obytná budova c.s. 3427, Mládeznícka c. 7, 9, 11, 13, 15, Banská Bystrica

Znalecky posudok:
Oíslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Vseobecná cena odhadu:

169/2016

Makóni Peter Ing.

06.09.2016

48 100,00 EUR

Najnizsie podanie:
Minimálne prihodenie:
Drazobná zábezpeka:

48 100,00 EUR
200,00 EUR

7 000,00 EUR

Spósob zlozenia drazobnej
zábezpeky:

Úcastnfk drazby je povinn^ zlozif drazobnfkovi alebo do notárskej úschovy
drazobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s
preukázanlm potvrdenia o úhrade tymto alebo zákonom povolenym

spósobom. Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozit1 sekom ani platobnou
Adres a a císlo úctu na
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

kartou.

Platit sa oplatí s.r.o., Koáická 56, 821 08 Bratislava, císlo úctu2923862062/1100, IBAN: SK18 1100 0000 0029 2386 2062, SWIFT (BIC):
TATRSKBX, veden;? v Tatra banka, a.s., variabilny symbol (VS): 14816
(uvedie sa v referencii platitela).

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

Spósob vrátenia
drazobnej zábezpeky:

Drazobnú zábezpeku mo2no zlozit' do otvorenia drazby u drazobníka.

Vypis z bankového úótu o úhrade drazobnej zábezpeky v prospech úctu
drazobníka, potvrdenie o vklade drazobnej zábezpeky na bankovy úcet
drazobníka
v hotovosti,
príjmovy
pokladnicny
doklad,
vystaveny
drazobnfkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
Drazobník vrátl úaastníkovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazil,
drazobnú zábezpeku alebo listínu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
bez zbytoóného odkladu po skoncenf drazby alebo po upustení od drazby.
V prlpade, ze dójde k zmareniu drazby; t.z. vydrazitel' neuhradl 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
cast1 drazobnej zábezpeky zlozená vydrazitel'om, ktory spósobil zmarenie
drazby, na náklady opakovanej drazby. Po úhrade nákladov zmarenej
drazby a opakovanej drazby sa zostávajúca óast' vráti vydrazitel'ovi, ktory
spósobil zmarenie drazby. Vydra2iteí, ktory spósobil zmarenie drazby, je
povinny na vyzvanie drazobnfka uhradit' tú cast' nákladov dra¿by, ktorú
nepokryva drazobná zábezpeka ním zlozená; to platí aj pre náklady
opakovanej drazby, konanej v dósledku zmarenia predchádzajúcej drazby
vydrazitel'om.
Uhrada 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: 2923862062/1100, IBAN: SK18 1100 0000 0029 2386 2062, SWIFT
(BIC): TATRSKBX, vedeny v Tatra banka, a.s., variabilny symbol (VS):
14816 (uvedie sa v referencii platitel'a).
Ak nie je cena dosiahnutá vydrazením vyásia ako 6 640 EUR, je vydrazitef
povinny zaplatit' cenu dosiahnutej vydrazením hned' po skoncení drazby.
Drazobná zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapocítava do ceny dosiahnutej
vydrazením, to neplatí v prípade, ak bola drazobná zábezpeka vydrazitefom
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, Obcianskeho zákonníka, pri vykone zálozného
prava záloznym veriteFom, ktorého zálozné pravo je v poradí rozhodujúcom
na uspokojeníe záloznych práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza
nezat'azeny záloznymi právami ostatnych záloznych veritefov.

Vzmysle § 30, zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovomych drazbách vznení
neskoráích predpisov, prava osób vyplyvajúce z vecn^ch bremien viaznucich
na predmete drazby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho prava
drazbou.

Predkupné pravo viaznuce na predmete drazbyzaniká 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 véetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby predkupné
alebo iné prava, ze ich mózu preukázat' najneskór do zaóatia drazby a mózu
¡ch uplatnit' na drazbe ako drazitelia.
Obhliadka predmetu
drazby/dátum a cas:

Obhliadka 1: 09.11.2016 o 08:00 hod.
Obhliadka 2: 23.11.2016 o 08:00 hod.

Organizaené pokyny: stretnutie záujemcov o obhüadku sa uskutocní pred
predmetom drazby : Mládeznícka 13, 974 01 Banská Bystrica. Blizsie
informácie a pokyny Krajicek Martín kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859,
krajicek@platitsaoplati.sk.

Podmienky odovzdania
predmetu drazby
vydraiitel'ovi:

Vlastnlcke pravo k predmetu drazby prechádza na vydrazitel'a udelením
príklepu apo uhradení ceny dosiahnutej vydrazením. Uzívacie pravo
prechádza na vydrazitel'a odovzdaním predmetu drazby zápisnicou
oodovzdanf. Predmet drazby odovzdá predchádzajúci vlastník po
predlození osvedeeného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti
vydrazitel'a.

Drazobník odovzdá vydrazitel'ovi po zaplatení vydrazenej ceny predmet
drazby a listiny, ktoré osvedcujú vlastnfcke pravo a sú nevyhnutné na
nakiadanie s predmetom drazby alebo osvedcujú ¡né prava vydrazitel'a
k predmetu drazby bez zbytocného odkladu a vydrazitel' prevzatie písomne
potvrdf.

Ak ¡de o nehnutel'nost', podnik alebo jeho cast1, odovzdá predchádzajúci
vlastnlk predmet drazby na základe predlozenia osvedeeného odpisu
notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a bez zbytoenych
priet'ahov. O odovzdaní predmetu drazby spláe drazobnik zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vypratany predmet drazby, kl"úce od dverí,
vrát, ovládace od diarkovo ovládantfch brán a dokumenty ako sú kolaudadné

rozh'odnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoloóne s vydraziterom
si navzájom potvrdia konecné stavy na meracoch médií.

Notar, ktory osvedcí
priebeh drazby
notárskou zápisnicou:
Poucenie:

Notársky úrad - JUDr. Valová Katarlna, PhD.
Pribinova 10, 81109 Bratislava

V prípade, ak sa spochybñuje platnost' záloznej zmluvy alebo boli porusené
ustanovenia tohto zákona, móze osoba, ktorá tvrdí, ze t^m bola dotknutá na
svojich právach, poziadat1 súd, aby urcil neplatnost1 drazby. Pravo domáhat1
sa urCenia neplatností drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo

dña príklepu okrem prfpadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so
spáchanlm 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 6. 253/1998 Z.z. o hlásení
pobytu obóanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov Slovenskej
republiky v znení zákona 6. 454/2004 Z.z.); v tomto prípade je mozné

domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynutf tejto lehoty. V prípade
spoloánej drazby bude neplatná len tá cast' drazby, ktorej sa takyto rozsudok
tyka. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu o uréenie neplatnosti drazby, je
povinná oznámit' príslusnému okresnému úradu zaóatie súdneho konania.
Úcastnlkmi súdneho konania o neplatnosf drazby sú navrhovate!1 drazby,
drazobnfk, vydraziteF, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podra

odseku 2 § 21 zákona t. 527/2002 Z.z. o dobrovomtfch drazbách a o
doplnenf zákona Slovenskej národnej rady 6. 323/1992 Zb. o notároch a
notárskej ainnosti (Notársky poriadok) v znent neskoráích predpisov. Ak
vydrazitel1 zmaril drazbu alebo ak súd uróil drazbu za neplatnú, úcinky
prfklepu zanikajú ku dñu príklepu. Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovit' z

dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo príóinou oneskoreného
zaeatia 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 vlastnfcke pravo, vykonaf riadnu obhüadku
predmetu drazby,

Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby ¡né prava,
ze ¡ch mózu preukázat' najneskór do zacatia drazby a uplatnit1 na

drazbe ako drazitelia. Ucastníkom drazby móze byt! osoba, ktorá spíña

podmienky ustanovené Zákonom c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych
drazbách vznení neskorsích predpisov a dostavila sa s ciel'om urobit'
podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.
V Braíislave dña 27.09.2016

za Drazobníka:

Ing/Miroslav Majívoñ

jxízáklade povefenia zo dña 31.3.2015
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