Oznámenie o dobrovol'nej drazbe
c. A 39/2016
Zverejnené vzmysle § 17 zákona 6. 527/2002 Z.z. o dobrovoFnych drazbách aodoplnení zákona
Slovenskej národnej rady c. 323/1992 Z.z. o notároch a notárskej cinnosti v znení neskoráích predpisov.
Drazobník

:

Drazby a reality PAMASA, s.r.o.
Kpt. Nálepku 6. 3009/31, 934 05 Levice

IÓO: 36 706 655, IÓDPH: SK2022319750
Zapfsaná v Obch. registri OS Nitra, Oddiel: Sro, vlozka 6.: 19030/N

Zastúpená: Ing. átefanÁgh, konatel1 spolocnosti
Navrhovatel' drazby

:

Tatra banka, a.s.

Hodzovo námestie 3, 811 06 Bratislava I

ICO: 00 686 930, IÓ DPH SK 7020000944
Zaplsaná v Obch. registri OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vlozka c. 71/B,
Zastúpená: Ing. Jozef Kotleba, vedúci oddelenia Late Collections
na základe Dohody o plnomocenstve zo dña 14.09.2011
Opakovanie drazby

:

prvá drazba

Dátum konania drazby :

10.01.2017

Cas otvorenia drazby

11,00 hod.

Miesto konania drazby

:
:

Hotel Astrum Laus, Ul. P.O. Hviezdoslava 5859/2A, Levice,
salónikna 1. poschodí

Predmet drazby:
Nehnuternosti nachádzajúce sa v k.ú. Podlavice, obec: Banská Bystrica, okres:
Banská Bystrica, zapisané na LV c. 1723 - 6¡asto6ny, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu
Banská Bystrica pod B90:
a) byt c. 64, na 8.p., vchod: 29, obytného domu s.c. 6469, postavenom na pozemku pare. c. 1527/65
a na pozemku pare. c. 1527/66, na pozemku pare. 6. 1527/67 a na pozemku pare. ó. 1527/68,
b) podiel ovel'kosti 6210/397080 na spolodnych castiach aspolocnych zariadeniach domu s.ó. 6469,
postavenom na pozemku pare. 6. 1527/65 ana pozemku pare. 6. 1527/66, na pozemku pare. c.
1527/67 a na pozemku pare. 6.1527/68,
c) pozemok - parcela registra ,,C"KN pare. c. 1527/65, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
ovymere 188m2, pozemok - parcela registra ,,C"KN pare. c. 1527/66, druh pozemku: Zastavané
plochy a nádvoria ovymere 188m2, pozemok - parcela registra ,,C"KN
pare. c. 1527/67, druh
pozemku: Zastavané plochy a nádvoria ovymere 188m2, pozemok - parcela registra ,,C"KN pare. c.
1527/68, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o vymere 196m2,
Podiel 1/1

Opis predmetu drazby:
Bvtovv dom súp. c. 6469 ie postaveny v k.ú. Podlavice na parcelách KN c. 1527/65, 1527/66, 1527/67,

1527/68, na ulici Limbová vo vehode císlo 29. Jednotlivé podlazia domu sú pristupné schodiskom a
vyt'ahom. Dom má styri samostatné vehody, pricom kazdé schodisko je pristupné jednym vstupom. Na 1.
az 8. nadzemnom podlazí sú situované jednotlivé byty. Na 1. podzemnom podlazi sa nachádzajú pivnice,
sklady a spolocné priestory.
Nosnú konstrukciu bytového domu tvorí celo panelovy zelezobetónovy montovany systém. Zalozenie
objektu sa predpokladá na plosn^ch základoch. Obvodov^ i streány pláát' je vytvoreny so
zelezobetónovych panelov, strecha je piocha s atikou a oplechovaním. Podlahy v spolocnych vstupnych

priestoroch, na chodbách sú z keramickej dlazby, na schodisku je podlaha keramickej dlazby. Vstupné
dvere sú jednokrídlové kovové so zasklením. Omietky stien vnútorn^ch sú vápenné hladké, s olejovym
náterom do vysky 120 a 150 cm, vonkajsia omietka je báze umel^ch vlákien. Objekt je vybaveny

vnútorn^m rozvodom vody, plynu, kanalizácie a elektriky. Vykurovanie a ohrev TÚV je z diafkového
centrálneho zdroja. Proti atmosférickym poruchám je nennutehost' chránená bleskozvodom.

zpecnost' a sú urcené pre spolocné u2(vanie. Sú to hlavne: základy domu, obvodové steny a priecelia,
strecha, vchody, chodby a schodiská, zvislé a vodorovné nosné konstrukcie, izolacné konstrukcie.
Spoloónvmi zariadeniami bvtového domu sú: zariadenia, ktoré sú urcené na spolocné uzívanie a slúzia
vylucne tomuto domu. Sú to hlavne: vyt'ah, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizaCné, teplonosné,
elektrické, telefónne, plynové a slaboprúdové rozvody mimo bytov a prípojky patriace k tomu.
Popis bytu je pravdepodobny a informatívny, nakol'ko vlastník nesprístupnil byt na vykonanie
znaleckej obhliadky. Nebolo umoznené zistit' skutocné vyhotovenie a vybavenie bytu. Byt móze
byt' plne zariadeny ale aj znehodnoteny. Preto uvazujem v d'alsom, ze byt je v povodnom stave a
pre d'alsie uzívanie je potrebne vykonat' rozsiahlu rekonstrukciu bytu.
Bvt c. 64 sa nachádza na 7. poschodí obytného domu súp. 6íslo 6469 vo vchode císlo 29. Dispozicne
pozostáva z troch obytnych miestností a príslusenstva k bytu, ktoré tvorí predsíeñ, kuchyña, kúpel'ña s
WC a sklad, nachádzajúci sa na prízemí obytného domu. Vypo£ítaná podlahová piocha je 63,47 m2
vrátane vymery pivnice 1,65 m2.. Rozmery jednotlivych mlestnosti: 1. izba 4,16*2,22 ovymere 9,24 m2,
2. izba 4,15*2,84 ovymere 11,79 m2, obyvacia izba 4,76*4,04 ovymere 19,23 m2, chodba 2,85*3,19
ovymere 9,09 m2, kuchyña 2,25*3,58-0,67*0,74 ovymere 7,56 m2, kúpelYía 1,97*1,92 ovymere 3,78
m2, WC 1,31*0,86 ovymere 1,13 m2.
Súcast'ou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodovodné, kanalizacné, elektrické a telefónne bytové
prípojky. Byt je pravdepodobne po prerobení bytového jadra, s typovym vybavením. Soclálne zariadenie
pozostáva z instalacného jadra s povrchmi stien upravenymi keramickym obkladom. Byt je vybaveny v
kuchyni sporákom a kuchynskou linkou z materiálu na báze dreva s ocel'ovym smaltovanym drezom.
Vybavenie kúpefne s WC tvorí ocel'ová smaltovaná sprchová vanióka, oceíové smaltované umyvadlo a
záchodová misa - combi. Záchod je splachovací (combi) bez samostatného umyvadla, váetky vodovodné
batérie sú obyóajné. Byt je vykurovany ústrednym kúrením, prostredníctvom ocei'ovych ólánkovych
radiátorov s termostatickymi hlavicami a je zásobovany teplou úzitkovou vodou centrálne. K vybaveníu
bytu patrí bytovy zvoncek a postová schránka.
Podiel bytu na spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach obytného domu a spoluvlastnícky podiel k
pozemku: 6210/39080.
Opis stavu predmetu drazby : Stavebno - technicky stav objektu zodpovedá uvedenému veku
nennuteTnosti, a svedcí o normálnom vyuzívanf domu na b^vanie, a o vykonávanej beznej údrzbe domu.
Bytovy dom je primerane udrziavany, dom bol postaveny a dany do uzívania v roku 1987 Byt je
pravdepodobne po ciastocnej rekonétrukcü.
Vseobecná hodnota

56 900,00 €, podl'a ZP c.184/2016 zo dña 07.11.2016.

56 900,00 €

Najnizsie podanie

200,00 €

Minimálne prihodenie

15 000,00 €

Drazobná zábezpeka
Spósob zlozenia
drazobnej zábezpeky

1.

bezhotovostnym prevodom na úcet drazobníka alebo vkladom na
úcet drazobníka, c.ú.

2.

SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedeny vTatra

banke, a.s. Bratislava, var. symbol 392016,

bankovou zárukou - veritel' bankovej záruky Drazby a reality PAMAéA,

s.r.o., Kpt. Nálepku 31, 934 05 Levice,
3.

do notárskej úschovy - príjemca z notárskej úschovy Drazby a reality

4.

v hotovosti k rukám drazobníka,

5.

PAMASA, s.r.o., kpt. Nálepku 31, 934 05 Levice,

drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozit' áekom, zmenkou ani platobnou
kartou.

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky
Doklad o zlození
drazobnej zábezpeky

Do otvorenia drazby.

1.

originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie financnych
prostriedkov z úctu navrhovatefa za predpokladu ich následného
pripísania na úfiet drazobníka,

2. originálom potvrdenia o vklade peñaznych prostriedkov na bankovy úcet
v hotovosti vydaného bankou,
3. original listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky,

4. original listiny preukazujúcej zlozenie drazobnej zábezpeky do notárskej
úschovy,
5. príjmovy doklad od drazobníka

Vrátenie drazobnej

zábezpeky

:

preukazujúcej vydanie bankovej záruky, bez zbytoéného odkladu po
skoncení drazby alebo po upusteni od drazby, najneskór váak do 3 dní
od skonfienia drazby alebo od upustenia od drazby.

Spósob úhrady

ceny dosiahnutej
vydrazením

Dátum obhliadky

Bezhotovostn^m prevodom na úcet úóastníka drazby, vrátenie listiny

:

:

Vydrazitel' je povinny uhradit' cenu dosiahnutú vydrazením najneskór
do
15 dní odo dña skoncenia drazby na úcet drazobníka
SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedeny vTatra banke, a.s, Bratislava, var.
symbol 392016. Drazobná zábezpeka sa vydrazitefóvi zapoóítava do ceny
dosiahnutej vydrazením.
15.12.2016 o 11,00 hod. a 21.12.2016 o 15,30 hod. Obhliadka sa uskutocní
po predchádzajúcom ohlásení na te. 0907 303 983, den pred obhliadkou.

Popis práv a závázkov na pred mete drazby :

• Zákonné zálozné pravo v zmysle § 15, Zák.182/93 Zb. v prospech ostatnych vlastníkov bytov domu s.c.
6469 - 300/99
• Por. c.: 90
Na byt c. 64/VIII. poschodie, vehod 29 a podiel 6210/397080 k pozemkom a na spolocnych castiach a
zariadeniach domu: Zálozné pravo pre pohradávku Tatra banka, a.s., Hodzovo námestie 3, 811 06

Bratislava, IÓO: 00686930 c.zml. V 237/2015 zo dña 9.2.2015-5z 89/2015, 306/2015

• Por. c.: 90
Na byt c. 64/VIII. poschodie, vehod 29 a podiel 6210/397080 k pozemkom a na spolocnych castiach a
zariadeniach domu: Exekucn^ príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava
EX 329/2015 zo dña 17.3.2016, súdny exekútor JUDr.Juraj Kaáinsk^, Kukuóínova 18, 974 01 Banská
Bystrica, zápis do KN vykonantf 18.3.2016-6z 148/2016
• Iné údaje:

OBYTNY DOM,S.C.6469,LIMBOVÁ UL.23-29

Podmienky odovzdania predmetu drazby:
vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza na vydrazitel'a udelením príklepu a po uhradení ceny
dosiahnutej vydrazením do 15 dní,

predmet drazby odovzdá predchádzajúci vlastník po predlození osvedceného odpisu notárskej
zápisnice o priebehu drazby a dolozenia totoznosti vydraziteFa bez zbytocn^ch priet'ahov,
uzívacie pravo k predmetu drazby prechádza odovzdaním predmetu drazby o com drazobník
vyhotoví zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby.
predchádzajúci vlastník odovzdá vypratany predmet drazby, kl'úce od dverí, vrát, ovládace od
diafkovo ovládan^ch brán a dokumenty ako sú kolaudacné rozhodnutia, geometrické plány,
nájomné zmluvy a spolocne s vydraziterom si navzájom potvrdia koneóné stavy na meracoch médií.
Priebeh drazby osvedeí notárskou zápisnicou : JUDr. Yvlin Hórompóliová, notar so sídlom Na baste
1, Levice
Poucenie podl'a § 21 ods. 2 az 6 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoFnych drazbách: V prípade, ak sa
spochybñuje platnost' záloznej zmluvy alebo boli poruáené ustanovenia tohto zákona, móze osoba, ktorá
tvrdí, ze tym bola dotknutá na svojich právach, poziadat' súd, aby uróil nepiatnost' drazby. Pravo domáhat'
sa uróenia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu okrem prípadu,
ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného cínu a zároveñ ide o drazbu domu alebo
bytu, vktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby vcase príklepu hlásentf trvaly pobyt podl'a
osobitného predpisu, v tomto prípade je mozné domáhat1 sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty.
V prípade spoloónej drazby bude neplatná len tá cast' drazby, ktorej sa tak^to rozsudok t^ka.

Osoba, ktorá pódala na sude takúto zalobu je povinná oznámit' príslusnému okresnému úradu

zacatie

súdneho konania.

Úcastníkmi súdneho konania o neplatnost' drazby sú navrhovatef drazby, drazobnlk, vydrazitel1,
predchádzajúci vlastnfk a zalobca.

Ak vydraziter zmarit drazbu alebo ak súd urfiit drazbu sa neplatnú, úcinky prlklepu zanikajú ku dñu
príklepu.

Neplatnost' drazby nie je mozné vyslovit' zdóvodu 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
vykonat' riadnu obhliadku predmetu drazby.

Úcastníkom drazby moze byt' osoba, ktorá spíña podmienky ustanovené zákonom 6. 527/2002 Z.z.

o dobrovoPnych drazbách a dostavila sa s cieFom urobit* podanie. Ostatné osoby svynimkou
zamestnancov navrhovatera drazby a osób ním poverenych platia vstupné najviac 3,32 €.
Drazobník upozorñuje váetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich mózu
preukázat' najneskór do zaéatia drazby a uplatnit' ich na drazbe ako drazitelia.

V Bratislave, dña ?f .11.2016

V Leviciach, dña ¿i.11.2016

Draiby a reality PAMAáA, s.r.o.
kpt. Nálepku 31, 934 05 Levice

ICO: 36706655 DIO: 2022319750

Ing. Stefan Ágh
konatef spoloánosti

Ing. Jozef Kotleba
vedúci oddelenia Late Collections

JUDr. Simona Koleková
ápecialista vymáhania retailovych
pohl'adávok, sr.

Rovnopis Oznámenia o dobrovomej draábe s overenym podpisom navrhovatefa je v zmysie § 17 ods.

zákona t. 527/2002 Z.z. v znenf neskorSích predpisov ulozeny v sfdle drazobníka.

MESTSKY URAD
BANSICÁ 3YSTR1CA

Vyvcsené dña:

28.NGV.2016

Zvescné tina:

podpis

