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DRAZBY & SPRÁVA POHtADÁVOK

OZNÁMENIE O DRAZBE c. 123/2016
v zmysle ust. § 17 zákona c. 527/2002 Z. z.

o dobrovol'nych drazbách v znení neskoráích predpisov
(d'alej Ien ,,Zákon o DD")
Oznacenie drazobníka:
Obchodné meno:
Sídlo:

AUKCNÁ SPOLOeNOSi s.r.o.
Kopüanska 10, 851 01 Bratislava

ICO:

46 141 341

Zapísany:

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka c\: 72494/B
2921855440/1100, Tatra banka, a.s., IBAN: SK441100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX

Bank. spojenie:
Zastúpeny:

Mgr. Marek Pirsel, konatel'

e-mail:

as@aukcnaspolocnost.sk

Oznacenie navrhovatel'a drazby:
Obchodné meno:

Tatra banka, a.s.

Sídlo:

Hodzovo námestie 3, 811 06 Bratislava

ICO:

00 686 930

iC DPH:

SK 2020408522

Zapísany:

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka c.: 71/B
Ing. Jozef Kotleba, vedúci oddelenia Late Collections, na základe Dohody o plnomocenstve zo

Zastúpeny:

dña 14.09.2011

Miesto, dátum a cas otvorenia drazby:
Miesto drazby:
miestnost' c\ 405 na III. NP polyfunk£ného objektu na Bakossovej ul.í. 8 v Banskej Bystrici
Dátum drazby:

08.12.2016

¿as otvorenia drazby:
Cas otvorenia pre

09:30 hod.

úcastníkov:

09:00 hod

Cas otvorenia drazby pre
verejnost':

09:20 hod.

Podmíenka vstupu pre verejnost' (§ 11 ods. 7 Zákona o DD): vstupné vo vyske 3,30 - EUR / 1 osoba

Pozn: Pokiat bude za úcastníka konaf na drazbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyzaduje sa

úradne osvedcená pravosipodpisu splnomocniteta.

Oznacenie drazby:
prvá drazba

Predmet drazby:

Nehnutel'nosü nachádzajúce sa v okrese: Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Kostiviarska tak ako

su zapisane v evidencii Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva c. 863, a to konkrétne:

>

rodinny dom so súpisnym ííslom 4889 s príslusenstvom, postaveny na pozemku parcely registra C" £ 1529

o vymere 59 m^ druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

'

'

>

pozemok pare, registra ,,C" c. 1528 o vymere 118 m\ druh pozemku: Záhrady,

>

pozemok pare, registra ,,C" £. 1529 o vymere 59 m\ druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

>

pozemok pare, registra ,,C" c. 1532 o vymere 166 n& druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, (d'alei Ien ako
,,predmet drazby").
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Prava a závazky na predmete drazby:
a) Poznamenáva sa Upovedomenie oza£atí exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c\ EX 1390/2010
(súdny exekútor Mgr. Bernard Janík) - vzfahujúce sa na podiel o vellosa 5/8 vo vlastníctve: Pavol Barth, nar.
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)

16.04.1963, bytom: Topol'ová 4890/55,974 01 Banská Bystrica,

Poznamenáva sa Upovedomenie o spósobe vykonania exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c\ EX
3236/10 (súdny exekútor JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD.) - vzfahujúce sa na podiel o veTkosti 5/8 vo
vlastníctve: Pavol Barth, nar. 16.04.1963, bytom: Topol'ová 4890/55,974 01 Banská Bystrica,
Poznamenáva sa Upovedomenie o zacatí exekúcie zriadením exekuciiého zálozného prava £. EX 254/16 (súdny
exekútor JUDr. Eleonora Nosková) - vzt'ahujúce sa na podiel o velTíosti 5/8 vo vlastníctve: Pavol Barth, nar.
16.04.1963, bytom: Topol'ová 4890/55,974 01 Banská Bystrica,

Poznamenáva sa Upovedomenie o zacatí exekúcie zriadením exekucného zálozného prava C. EX 1390/2010
(súdny exekútor Mgr. Bernard Janík) - vzfahujúce sa na podiel o veHcosti 1/8 vo vlastníctve: Zuzana Drozdová,
nar. 06.02.1984, bytom: Jesenského 1232/22,974 01 Banská Bystrica,

Poznamenáva sa Upovedomenie o spósobe vykonania exekúcie zriadením exekucného zálozného prava í. EX
3236/10 (súdny exekútor JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD.) - vzfahujúce sa na podiel ovel'kosti 1/8 vo
vlastníctve: Zuzana Drozdová, nar. 06.02.1984, bytom: Jesenského 1232/22,974 01 Banská Bystrica,

Poznamenáva sa Upovedomenie o zacatí exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c\ EX 1390/2010
(súdny exekútor Mgr. Bernard Janík) - vzfahujúce sa na podiel oveHcostí 1/8 vo vlastníctve: Katarína

Bartkovicová, nar. 10.05.1987, bytom: Kalintíiakova 10,974 01 Banská Bystrica,

Poznamenáva sa Upovedomenie o spósobe vykonania exekúcie zriadením exekucného zálozného prava i. EX
3236/10 (súdny exekútor JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD.) - vzfahujúce sa na podiel overkosti 1/8 vo
vlastníctve: Katarína Bartkovicová, nar. 10.05.1987, bytom: KaÜníiakova 10,974 01 Banská Bystrica,

Poznamenáva sa Upovedomenie o zacatí exekúcie zriadením exekucného zálozného prava £. EX 1390/2010
(súdny exekútor Mgr. Bernard Janík) - vzt'ahujúce sa na podiel o veHcosti 1/8 vo vlastníctve: Pavol Barth, nar.
26.09.1994, bytom: Topol'ová 4890/55,974 01 Banská Bystrica,

Poznamenáva sa Upovedomenie o spósobe vykonania exekúcie zriadením exekucného zálozného prava í. EX
3236/10 (súdny exekútor JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD.) - vzfahujúce sa na podiel o velTcostí 1/8 vo

j)

vlastníctve: Pavol Barth, nar. 26.09.1994, bytom: Topol'ová 4890/55,974 01 Banská Bystrica,
Na predmete drazby je zriadené zálozné pravo v prospech navrhovatel'a drazby, spoloínosti Tatra banka, a.s., so

k)

sídlom: Hodzovo námestie 3,811 06 Bratislava, iCO: 00 686 930,
Exekucnjr príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava £. EX 12/2012 (súdny exekútor

1)

JUDr. Marián Jurina),

Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c\ EX 1390/2010 {súdny
exekútor Mgr. Bernard Janík),

m) Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c\ EX 3236/10 (súdny exekútor
JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD.).

Opis predmetu drazbv/Opis stavu predmetu drazby:

Predmetom drazby je samostatne stojaci rodinny dom nachádzajúci sa v meste Banská Bystrica v íasti Kostiviarska na
ulici Topol'ová 53, súpisné ííslo 4889. Je situovany v obytnej polohe áirsieho centra a je prístupny zo spevnenej miestnej
obsluznej cestnej komunikácie. Dom bol dany do uzívania v roku 1925 a v roku 2002 preSiel rekonátrukciou.
Dispozicné riegenie sa predpokladá:

l.NP pozostáva z jednej izby, kuchyne, kúpel'ne s WC a chodby.
Zastavaná piocha I. NP je 59 m2.

Technicko - konStrukcné riegenie sa predpokladá:

Dom je murovany z róznych materiálov, je prízemny a taktiez je súcastfou dvojdomu. Predmet drazby má sedlovú strechu
s krytinou z pálenej Skridly. Vykurovanie v dome je ústredné na plyn. Okná sú drevené jednoduché, zaüal co vchodové
dvere sú drevené. Fasádna omietka domu je nedokon¿ená. Prístup k nehnutel'ností je z verejnej komunikácie. Elektrická
prípojka je vzduáná. Z inzinierskych sietí je k dispozícii plyn, voda, elektrina, kanaUzácia je do zumpy.

Vzhíadom na to. ze znalcovi nebol umoznenv prístup do predmetu dra^by. opis predmetu drazbv je prevzaty
z pdvodného znaleckého posudku a z d'alMch dostupnvch informácu, predlozenvch za úcelom poskvtnutia úveru.
Predmet drazbv sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spósobu ieho wuzitia.

AUK¿NÁ SPOLOÚMOSf s.r.o., Kopdanska 10,851 01 Bratislava, l£O: 46141341
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Cena predmetu drazby zistená znaleckym posudkom c. 17^2016 zo dña 22 09 2016

vyhotovenym súdnym znalcom Ing. Petrom Villantom:
28.500,- EUR (slovom: dvadsat'osemtisícpatísto EURO)

Najnizsie podanie:
28.500,- EUR (slovom: dvadsatfosemtisícpáfsto EURO)

Minimálne prihodenie:
200,-EUR (slovom dvesto EURO)

Vyska drazobnej zábezpeky:
7.000,-EUR (slovom sedemtisíc EURO)

Spósob a lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky:

A. Spósob zlozenia drazobnej zábezpeky:

a) v hotovosti k rukám drazobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania drazby

^^^^^T^f
T^f üít 2921855440/1100,
/00, veden*
veden* vv Tatra
Tatra banka,
banka, a.s.,
a.s., VS:
VS: 121,
121, IBAN:
IBAN: SK44
SK44 11100

ide o dtfnf

rade je
je original
original dokumentu
dokt ,,vklad
kld v hotovosti
h
í), dokladom o úhrade
na úcet" s oznacením
t\ k°nkrétnemU ííslu *■«* ("«tnorf súíasného
tjJ?re7t\
súíaéh dolozenia
dli képie
k takéhoto S

c) banková zaruka Oej original alebo úradne overená kópia) vprospech drazobníka svyhradou prevodu platby
doruíeni zapxsruce o vykonaní drazby za predpokladu, ze üíastník drazby sa stane vydraziteTom
? ^
d) notarska uschova (original alebo úradne overená kópia dokJadu preukazujúceho notarsku úschovu)
e) uhrada drazobnej zábezpeky nie je mozná platobnou kartou alebo áekom.
Pozn.: iny spósob úhrady drazobnej zábezpeky je vylúceny.
B. Lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky:

- lehota na úhradu drazobnej zábezpeky sa koníí otvorením drazby

C. Spósob vrátenia drazobnej zábezpeky:
- v zmysle ust. g 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. g 19 Zákona o DD

Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením:

! V1TO T1^ ^f^^ " mÍ6SteíehO SMla naJneskÓr d°15 ** odo dñ* -tonfienta dxazby

¿

Obhliadka predmetu drazby:

Podmienlcy odovzdania predmetu drazby vydrazitel'ovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydrazením podra § 27 ods. 1 Zákona o DD

b) osvedüen? odpis notárskej zápisnice osvedcíujúcej priebeh drazby podl'a'g 29 Zákona o DD
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predmet drazby na základe predlozenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosu vydrazitela
bez zbytocnych priefahov. Drazobník je povinny na mieste spísat' zápisnicu o odovzdaní predmelu drazby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby podpíSu predchádzajúci vlastník predmetu drazby, vydrazitel a' ¿razóte*.
Tedno vyhotoveme zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydrazitel. Ak mektorá

osoba odmietne zápisnicu podpísat' alebo ju prevziat', tato skutocnost' sa vyznací v zápisnici a zápismca sa povazuje

za odovzdanú aj tejto osobe; o tom drazobník tuto osobu pouíí. Na ostatné nálezitosb zapumce o odovzdaní
predmetu drazby sa pouzijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydraziteí!
Priebeh drazby osvedíí notárskou zápisnicou:

JUDr. Barbora Behylová, notar, so sídlom Kapitulská 1,974 01 Banská Bystrica.
Upozornenie/pouíenie:

7Z^prdmu, Z^fako vlasmicke pravo, vykonat riadnu obhliadku predmetu drazby.

Iby, ktoré majú kpredmetu drazby iné prava, ich musia preukázaí najneskór do termmu otvorema drazby

a uplatnit' ich na drazbe ako drazitelia.

^

^

ft
a 10

V Bratislave, dña 14.10.2016

isiava

Ai 341

23250229

k Pirsel
AUKÜSIÁ SPOLOCNOSf s.r.o.

fviESTSKY URAD
BANSKÁ BYSTRICA

¡ Vyvcsené dña:

Vybavuje: Be. Jana Cizmárová, tel.: +421 911 532 090

310KT. 2016

í '

; Zvescné dña:

AUtóNA SPOLOtNOSf «*, Kopíianska 10, 851 01 Bratislava, iCO: 46141_341
zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sm, vlo&a C 72494/B,
tel.: +421 2 21 025 470, e-mail: as@aukcnaspolocnost.sk

