Zeünáreka 6, 821 OS Braiislava. ICO: 35 849 703

zapisaná v Obchodnom rcgistri Okresncho súdu Bratislava I. oddicl: Sa. vlozka: 3070.13
tcl, C. 02>5949 011 !

zauiemffidrazobnaspolocnost.sk

Drazobná spoiocnüsl\ a.s. ako drazobník oprávnem' k vykonu dobrovol'nych drazieb v zmysle prísluánych
ustanovení zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovofnych drazbách a o doplncní zákona c. 323/1992 Zb o notárách
anotárskcj cinnosii (Notársky poriadok) v znení neskorsích predpisov (d'aicj ¡en ..zákon o dobrovornych
drazbách") zv-erejftuje na zdkiade návrhu zálo2ného veritePíi. v zmysle ustano\'enia § 17 zákona o dobrovofm'eh
draábách nasledovné Oznámenie o drazbe:
A.

:Ozna£enio drazobníka:

Drazobná spolocnosí'. a.s.

¡Sídio:

Zclinárska 6. 821 08 Bratíslava

ICO:

35 849 703

Zapisany.

jObchodny registerOkresneho súdu Brati.slava 1, oddiel: Sa. vlozka c.: iO7ü/B

Oznaccnic navrhovaícl"a:

Privatbanka. a.s.

Sidio:

Emsíeinova 25, 851 01 Bratislava

ICO:

31 634 4J9

Zapísany;

Obchodny register Okrraného súdu Braiislava 1. oddiel: Sa. vlozka c.: 3714/B

Zasiúpeny:

Mgr. ing. Lubos Sevcík. CSc. - predseda predstavenstva
!ng. Vladimír Hrdina - cien predstavenstva

B.

Mí esto konania draibv:

¡Hotel ARCADE***. Námestic S.\P 5. 974 01 Banská Bystrica,
imiestnosf: Salónik í, "vcl'kv"

¡Dátum konania draíby:

Í23.0I.2017

¡Cas konania árazüy:

{11:00 hod.
ll'rvé kolo drazby

JDralba:
C.
Predmct
drazb\':

Predmctom drazby je nehnuteFnosl' evidovaná na liste vlastníctva c. 7815, Okresny úrad.

fcatasiráiny odbor

Banská Bysiricíu okres BansktS Bystríca, obec Banská Bystrica. kaústrálnc

územie Banská Bystrica a ío:

Pozemok - Parcela registra MC":

spoluvlasinicky podiel 7675/81SS75 kpozcmku parcela i. 3444/76. vymera:

3050 m2. druh

po/cmku: Zastavanc plochy a nádvoria
Stavby:

Bs't c. 19. na 3.p.; vo vehode 29. v byíovom dome so súpisnym císlom i4554 postavenom na parcele
Císlo 3444/76. druh stavby: Polyfunkcná budova, popis stavby: Polyfunkóiiy dom

Podiel priestoru na spolofinych casiiaeh aspolocnych zaríadcniacli domu a spotuvlaslnicky podiel
k vyíísie uvcdenému pozeinku: 7675/8Í8875

Prcdmei drazby sa drazí lak ako ..stojí a iczí".
Predmei drazby sa drazí v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Díir/.oiix.\

D.
pis

redmetu

3vt ta. nachádza v bytovom dome s. c. 14554, jedná sa o desafpodlazny polyfunkcny dom v Banskej

razby

iystrici - cast' Belveder na ulici Nad Piázou 6. 29, okres Banská Bystrica, postaveny na pare. 5.

jeho

1444/76.

tavu:

. , „

,

.

edná sa o byt 6. 19, na 3. poschodí. Byt je trojizbovy s príslusenstvom. Pnslusenstvom bytu je

;atña predsieñ, kúpelña s WC. pívnica. Podlahová piocha bytu je 76,76 m2 vráíane plochy pivnice.
ipoiócitfmi cast'ami domu sa rozumejú Casti domu nevyhnutné pre jeho bezpecnost'a sú urcene na
.polocné uzívanie, najma základy dotnu, strechy, chodby, obvodové mfiry, pneceha, vehody,
schodistia, spolocné terasy, podkrovia, vodorovné, nosné a izolacné konsírukcie a zvislé nosné
konStrukcie.

,

■polocními zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú urcene na spoloSne uzivanic
ajina susiarne, kocikárne, spolocné televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné,
kanalizacné, eiektrické, telefónne a plynové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu
a slúáia vylucne tomuto domu.
Dom bol danj' do uzívania v roku 2010.

'

Obytny dom v ktorom sa nachádza byt je osemposchodovy" a nachádza sa v ñom celkom 7^
bytovy"ch jednotiek a 45 neb>tovych priestorov. Dom má 3 samostatné vehody, vo vehode je 2"
b'ytov. V 1. PP a v 2. PP sa nachádzajú garázové státia a pivnice. Ostatné poschodia sú byty. Bytovy
domjezatepleny.
Spolocnc priestory:

.

.. .„

.

Základy betónové pásy: zvislé a vodorovné konstrukcie murované, strecha piocha, krytina zivicna

klampiarske konsírukcie úpJné, vonkajsia úprava povrchov vápenná Baumtt, vnútorné omietkj
vápenné hladké, keramické obklady, dvere plastové, okná ptastové, podlahy keramícké, vykurovanie
ústredné, rad¡átor>' ocePové, clektroin§taiácia svetebá, bleskozvod, rozvod teplej a studenej vody
kanalizácia do verejnej siete, rozvod plynu, rozvod telefónny, poziarne hydraniy, rozvod televizny.
Zariíidenie bytu a nebytového priestoru:

Ide o trojizbovy byt, ktorí sa nachádza na 3. poschodí v strednej sekcit, je v nadgtandardnom
prevedení. Okná v byte sú plastové, podlahy laminátová podlaha, Dvere sú dyhovatié, Bytové jadr
je murované. V kúpel'ni je umyvadlo, vana a WC. ElektroinStalácia bytu je nova. Vykurovanie byt
ústredné, radiátory ocel'ové. K bytu prislúcha pivnica. Kuchyña je vybavená v nadstandardnom
prevedení. Byt sa nachádza v Banskej Bystrici cast* B elveder v naj lukratívnejsej Casti mesta Banská
Bystrica.

Oceñovany' byt sa nachádza v zastavanom území mesta Banská Bystrica, na til. Nad Plázou, kde sú
súSasnosti postavené bytové domy a rodínné domy v podobnom standarde ako je oceñovany obytnj
dom. Prístup k nehnuternosti je po spevnenej komunikácii. Dom je napojeny" na vSetk)1 inzinierskí
siete, vrátane plynu. Okolilá zástavba sú obytné domy, rodinné domy a administratívne budovy
Dom je cea. 10 minút chñdze od centra mesta, kde sú vgetky sluiby, ákoly, reataurácie a obehody
Casf Belveder je najlukratívnejsia Cast' mesta Banskej Bystrice. Svojim dispozünym rieSením
vel'kosfou podiahovej a zaslavanej plochy, vefkosfou okoütého pozemku, ako aj úce!omr pre kíorj
bola nehnutel'nosf postavená, moáno nehnuternost' vyuzif ako byt.
Pozemok

.

,

Pozemky sa nachádzajú v meste Banská Bystrica.na ul. Nad Plázoú c. 29, cast1 Belveder. Pozemky j

mozne napojif na elektrinu, vodovod, piyn, kanalizácíu. Pozemky sú mierne svahovité. Mesto m

autobusovú dopravu. VSeobecná situácia - obytno-administratívna poloha, inténzita vyuHtia
nadstandardné obyíné domy. dopravné spojenie s centrom mesta - do 10 minút, obytná poioha. dobr
vybavenosf.

_.

., .,....

a závSzky

Vsetky nasledujúce záloíné prava v prípade úspesnej drazby zaniknjú vzmysle § 151ma a §
ISlmd zákona £. 40/(54 Zb. (Obciansky zákonník) a vydrazitel' nadobúda predmet drazby bez

viaznuce na

iíifazenia záloznymi právaml:

predmete

Zálozné prava zapisané na liste viastnictva:

Prava

drazbv:

Na byt c. 19/llI.poschodie, vehod 29 a podiel 7675/818875 k pozemku a na spolofnych castiach a
spoíoCn^ch zariadeniach domu:

Zálozné pravo pre pohí'adávku Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO. 31 634
419 6. zmK V 1240/2012 zo dña 23. 3. 2012 - CZ 725/2012:1009/2012
Na byt 19/III-poschodie, vehod 29, podieí 7675/818 875 k pozemku a na spolocnych ¿astiach a

zariadeniach domu:

Exekufiny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava 5. EX 3315/2015 zo dña 9 11 2015
súd.exekútor JUDr. Ivan Luüer, Longobardská 1301/27, 985 10 Bratislava /do KN'zapísané
16.Il.20J5/-cz3518/15

Na byt c. 19/UI.poschodie, vchod 29 apodid 7675/818875 k pozemku a na spolocnych Eastiach al
zanadeniach domu:

Exekufiny prikaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c EX 29/16 zo
dña 2.5.2016 (zápis do KN 3.5.2016), súd. ex. JUDr. Eleonora Nosková. Roboínícka 4 974 01
Banská Bystrica - cz 1629/2016

Na byl c. 19/ÍII.poschodie, vchod 29 a podiel 7675/818875 k pozemku a na spolocnych castiach a
zariadeniach domu:

Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekuencího záiozncho prava & EX
44562/2016-12 zo dña 14.7.2016, súdny cxekútor JUDr. Matcj KrSiak, Csl. tankistov 212 841 06
Bratislava, zópis do KN vykonany 26.7.2016 -£z25Sl/2016

Zálozné pravo nezapísané na ¿isle vlastníctva;

Zákonné zálozné pravo v prospecb ostatnych viastníkov bytov a ncbytovycb priestorov v byiavom
dome vzmysle § 15 zákonac. 182/1993 Z.z. o vlastnfctvc bytov a nebytovych prieslorov.
(Poznámka drazobm'ka: pripadná pohl'adávka zabezpe&ná tymto zákonnym záloznym právom
nebude uspokojovaná z vyi'azku drazby v prednostnom poradí, nakorko zálozné pravo nie je

zapísané na liste vlastníctva).
F.

Spósob stanovenia ceny Hodnota predmctu drazby bola zistená

podl'a Znaleckého posudku é, 72/2016, ktory
vypracoval znalec Ing. Július Kraiún, znalcc pre odbor Stavebníctvo, odvetvie Odhad
hodnoty nehnutel'ností, zapisany v zozname znalcov, tlmocníkov aprekladatefov
vedenom Ministerstvom vnútra SR
pod evidenen^m císlom 911790. Dátum

pradmet drazby:

Suma ohodnotenia:

vypracovania znaleckého posudku je 11.11.2016.
13O.O00,-EUR

G.

Najnizsie podanie:

130.000,-EUR

Minimálne prihodenic:

1.000,- EUR

H.

Drazobná zábezpeka;

10.000,-EUR

Spósob
zlozenia 1.
Bezhotovostní prevod aleba vklad na úcet drazobníka SJC38 SI20 0000 1911 2621
drazobnej zábezpeky:
5060, vedeny v Privatbanka, a.s. s vnriabílnym symbolom: 8462016

2.
3.

4.

Doklad preukazujúci
zlozenie drazobnej

zábezpeky:

V hotovosü do pokladne v sídle draáobníka alebo v mieste konania drazby.
Banková záruka.

Notárska üschova.

Drazobnú zábezpeku nie .je mozné-zlozír' platobnou kartou ani gekom

1. Original príkazu na úhradu peñazn^ch prostriedkov vo vyske drazobnej zábezpeky.
Ucastník bude pripusteny k draábe, ak do otvorenia drazby bude drazobná zábezpeka

pripísaná na üCet drazobníka,
2. Hotovost' vo vyáke drazobnej zábezpeky,

4.

Original alebo overcná kópía preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Original alebo overenu kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Lehota
na
zlozenie Do otvorenia drazby.
dra¿obnej zábezpeky:
vrátenie
drazobnej Bez zbytocného odkladu po skoncení drazby bezhoiovostnytn prevodom na úcet
zábezpeky:
úcastníka drazby alebo v hotovosü ihned1 po skon£eni drazby.
CH.

■posDb
ceny

úhrady
dosíahnutej

vydrazením:

Vydraziter je povinny zaplatif cenu dosiahnutú \*ydrazenfm v hotovosti do pokladne v sídle
drazobníka alebo mieste konania drazby alebo bezhotovostnym prevodom aiebo vkladom na
úcet drazobníka c. SK38 8120 0000 1911 2621 5060, vedeny v Privatbankn, a s s

variabilnym symboiom: 8462016 do 15 dní odo dña drazby. v prípade ze suma dosiahñutá
vydrazenim presiahne 6.640 eur v opaCnom prípade hned' po ukoncení drazbv.

1. termín:

Obhliadka

16.12.2016 o 13:00 hod.
16.01.2017 o 13:00 hod.

Záujemcovia o obhl'iadku sa mfiSii ohlásif aspoñ jeden den pred konanim obhHadky na íel £ ;
02/59490111 Po- Pi. 8:00 - 16:00 hod. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona c. 527/2002 ¿.z.
o dobrovoFnych drazbách je vlastník predmetu drazby, drZitcP alebo nájomca povmny umozmf

Organízacné

opalrcnia:

idnu obhliadku predmetu drazby v stanovenych termfnoch.

Ak vydrazitc!' zaplatí cenu dosiahnutú vydra&ním v ustanovenej lehole , prechádza na neho

Nadobudnutie

vlastníckeho prava
k predmelu drazby:

odmienky
odovzdanía

predmetu drazby:

vlastnícke pravo dñom udelenia príklepu. Drazobník vydá bez zbytoeného odkiadu po
nadobudnutí vlastníckeho alebo iného prava vydrazitel'ovi polvrdenie o vvdrazeni predmetu
draáby avpripadoch. v ktorych sa opriebehu drazby spisujc notárska _zapisnica vydá
raéobník vydrazitel'ovi dve vyhotovenia osved£eného odpisu notárskej zápisnice.
i Po nadobudnutí vlastnEckeho prava alebo ¡ného prava k predmetu drazby
odovzda
drazobník bez zbytocného odkiadu vydrazitefovi predmet drazby alistmy, ktore osvedcuju
viastnícke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom drazby alebo osvedcuju me

prava vydrazitera k predmetu drazby a vydraziter prevzatie predmetu drazby ptsomne potvrdi.^
2Ak ide onehniiternosf, podnik alebo jeho casf, predchádzajúci vlastník je povmny
odovzdaf predmet drazby na základe predlozenia osvedccného odpisu notárskej zapismce
a doloienia totoznosíi vydrazitei'a bez zbytoÉnych prtefahov. Dra2obník je povmn^ na miesíe
spísat' zápisnicu o odovzdanl predmetu drazby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby
podptse nredchádzajúci vlastník predmetu drazby, vydraziler a drazobník. Jedno vyhotovenie
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydrazitel1. Ak nieklorá
osoba odmietne zápisnicu podpísaf alebo ju prevziaf, tato skutocnosf sa vyznací vzapisn,c
azápisnicasapovazujezaodovzdanúaj tejto osobe.

3 Vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydra¿ilel". Tato

povinnosf sa ncvzfahuje na náklady, ktoré by Íná5 nevznikli, ak ich svojou vinou sposobil
predchádzajúci vlastník, majitel' alebo drazobník alebo ak im tieto náklady vznikli nahodou
ktorá ich postthla.

,
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.

-,

,

*

..

4. Osoba povinná vydaf predmet drazby zodpovedá vydrazjtelovi za skodu spósoben
omeSkaním s odovzdamm predmelu drazby.

Poucenie podPa
§21 ods. 2 al 6
zákona

527/2002

Z.z.

o dobrovol'nych
drazbách:

.

1
Vprípade. ak sa spochybñuje platnosf zaloznej zmluvy alebo ak boli poruSene
ustanovenia zákona o dobrovol'nych drazbách, móze osoba: ktorá tvrdí, ze tym boia dotknuta
na svojich právach, poziadaf, súd, aby urdil neplatnosf drazby. Pravo domahaf sa urfienia

neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu, ak dovody

neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo
bytu vktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v case príklepu hlaseny trvaly
pobyt podFa zákona 5. 253/1998 Z-z. o hlásení pobytu obeanov Slovenskej republiky

aregistri obyvatel'ov Slovenskej republiky v znenE zákona fi. 454/2004 2.z., ytomto pnpade

je mozné domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty. Vpnpade spoloanej
drazby bude nepiainá len tá casf drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka.
.
J .. .
2 Osoba. ktorá pódala na sude zalobu podl'a bodu 1. písmena K tohto oznámcnia o drazbe, je
povinná 'oznámtf príslugnétnu okresnému úradu, kalastrálnemu odboru zacatie sudneho

S^Stníkom súdneho konania oneplatnosf drazby podl'a bodu 1. písmena K tohto

oznámenia odraibe. sú navrhovateT drtóby, drazobník. vj'draziíet', predchádzajúci vlastník
a dotknuta osoba podTa bodu 2. písmena K tohto oznámenia o drazbe.

4 Ak súd ur5í dL-azbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
5' Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo
príóinou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym dra&bmkoni na tom
istom mieste alebo ak neumoznil vlastník predmetu drazby, ako aj osoba ktora ma
k predmetu drazbv in¿ ako vlastnícke pravo, vykonaf ríadnu obhliadku predmeCu drazby.

Meno a priezvisko notara:
Sídlo:

JUDr. Marta Pavlovicová, PhD.

Safárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava

Za drazobníka:

2.a

V Brafislave, aña

•**

V

CS"

Pea m ka:

Pcciotka:

Podpis:

Mgr, Martín Krncan

l-unkcia:

Mgn íng. Uubos Sevcík, CSc.

cien prcdstavenstva

Funkcia:

Drazobná spoloSnosf, a.s.

■..

prcdscda prcdstaveñsiva
Prívstbanka. a.s.

Podpis:

■

•'•1':*,.

■

f ;

íng, Vladimír Hrdina
í-unkcia: cien predsmvcnstva
íJri%'aíbanka. a.s.

MLESTSKV ORAD
8ANSKÁ BYSTR1CA

VVvesené ciña:

-9. DEC.2016

Zvescnc dña:

podpis

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcujem pravosf podpisu; Ing. Eubos Sevcík, dátum narodenía
lr¿m

bytom

,

ktorého(ej)totoznost

som zistil(a) zákonnym spósobom, spósob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - úradny doklad: Obciansky
preukaz, seria a/alebo císlo:

ktory(á) podpis na íistine uznal(a) za svoj vlastn?. Centrálny register

osvedcenych podpisov pridelil podpisu poradové císlo O 916425/2016.

Bratislava dña 2.12.2016

■Michal Lengyel
zames'tnanec povereu^ notárom

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl!a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcujem pravosf podpisu: Ing. Vladimír Hrdina dácum
narodenia

rc

bytom

i ktorehoCej) totoznosf som

zísíü(a) zákonnym spósobom, spósob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - úradny doklad: Obciansky
preukaz, seria a/alebo císlo:
, ktory(á) podpis na Íistine u2nal(a) za svoj vlastny. Centralny regiscer
osvedcenych podpisov pridelil podpisu poradové císlo O 916426/2016.

Bratislava dña 2.12.2016

[ichaTLengyel
zaméstnanec povereny notárom

1
üpozorncnicl Notar legalizáciou

neosvedcuje pravdivost" skmocnosti
uvádzaních v Íistine (§58 ods- 4
Noíárskeho poriadku)

