DRAZOBNA SPOLOCNOST, tus.
Zelioárska6, 821 08 Bratisiava, ICO: 35 849 703

zapfsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisiava I, oddiel: Sa, vloüka: 3070/B
tel.¿S. 02/5949Olí 1, fax. C, 02/5949 0135

zaui em@drazobnaspolo cnost.sk

OZNÁMENIE O DRAZBE
Zn.l/2017
Drazobná spolocnosf, a.s. ako drazobnüc oprávnen^ kvifkonu dobrovornych drazieb v zmysle prísluSnJch
ustanovení zákona fi. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych draíbách aodoplnení záfcona £. 323/1992 Zb. onotároch
anotárskej Cinnosti (Notársky poriadok) vzneni neskoráích predpisov (d'alej len nzákon o dobrovoftiych
draíbách") zverejñuje na základe návrhu záloéného verltéFa, v zmysle ustanovenia § 17 zákcma o
drazbách. nasledovné Oznámenie o drazbe:

A.

Oznaííenie drazobníka:

Drazobná spolocnost', a.s.

Sídlo:

Zelínárska 6,821 08 Bratisiava

ICO:

35 849 703

Zapísan^:

Obchodn^ register Okresného súdu Bratisiava I, Odd: Sa, VI. íS.: 3070/B.

OznaCenie navrhovaterov:

Ceskoslovenská obchodná banka, a.s.

Adresa;

Michalská 18, 815 63 Bratisiava

ico

36 854 140

Zapísan^:

v Obchodnom registri Okresného südu Bratisiava I., oddiel: Sa, vlozka fi. 4314/B

B.

Miesto konanía drazby:

Hotel ARCADE***, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica - miestnost': Vel'kJ

Dátum konania drazby:

20.02.2017

salónik

Cas konania drazby:

10:20 hod.

Drazba:

Prvé kolo drazby

BEiiO&XÍ SPOLO&iQSr, (L£

c.

Predmet drazby;

Predmetom drazby sú nehnuternosti evidované na liste vlastníctva £ 5284 vedenom na
Okresnora ürade Banská Bystrica - katastrálny odbor, obec Banská Bystrica, katastrálne
üzemie Banská Bystrica a to:
Sfavby:

byt £. 16, na 3.p., vchod 7, bytového domu so súpisn^m Císlom 1546, postavenom na parcele
reg.,,C"C. 163/2,

Právny vzfah k parcele na ktorej lezí stavba 1546 je evidovany na liste vlastníctva 4073

podiel priestoru na spolocixych Catiach aspoloEn^ch zariadeniach domu o vel'kosti
671/15149
Spoluvlastnícky podiel 1/1

Predmet drazby sa drazí tak ako ,,stoji a lezi".

,

D.

Opis predmetu
drazby a jeho stavu:

Bvtovv dom c\súp. 1546, ul. Kukuüfnova d. pop. 7 nachádzajúci sa na pare. £.163/2, k.ú.
Banská Bystrica.
Jedná sa o samostatne stojaci 5-podlazny bytovy dom postaveny v kongtrukcnom systéme

T 02 B. Obvodovy pláSf je nosny, vytvoreny z tehlovych blokov murovanych z
raetrickych dierovanych tehál CDm s hrúbkou 365mm,ktoré sú zalozené na základovej
betónovej doske s izolácianú proti vode a zemnej vlhkostL Murivo prvého nadzemného
podlazia a prvého podzemného podlazia je zosünené na hrúbku 500mm smerom dovnütra
objektu. Suteréne murivo je monolitické alebo vytvorené z kvádrov z prostého betónu.
Stropné konStrukcíe sú vytvorené zo zelezobetónovych dutinovych panelov.
KoQgtrukCná vySkaJe podlazíje 3000mm a sveüá vygka v obytnych priestoroch 2675mm.
SchodiSte zelezobetónové dvojramenné, pravotocivé s terazzo povrchovou úpravou.
StreSná konStrukcia-dreveny krov lepeny so sklonom 40 stupñov s valbami, krytina poz.
plech, klampiarske konStrukcie zpoz. plechu, objektje chráneny bleskozvodom.
Balkóny sú rie§ené formou kombinovanych konStrukcií vytvoren^ch z prefebrikovanélio

prekladu a balkónovej dosky. Zábradlie balkóna je ocel'ové zboku príchytené do
obvodového piáSfa. Spolofiné domové vybavenie je vytvorené na uskladnenie koííkov a
bicyklov v suteréne, d'alej sú to práCovne, suíiarne a zehliarne, pivníce. V bytovom dome
sú pouzité bytové jadrá B2:Vnútoriié omietky vápenné hladké/asádne omietky brizolitové.

Vykurovanie-ÚK z plynovej kototoe, teplovodné radiátorové. Objekt je gtandardného
vybavenía, napojen^ na verejn^ rozvod vody, kanalizácie, zem. plynu a elektrickej
energie. Bytovy^ dom je v dobrom stavebnotechiiickom stave, bez vyfahu, údrzba objektu
priemerná, bez zjavnych závad a nedostatkov, uíívan^ od roku 1958.

Bytov¿ iednotka sa nachádza na 3.poschodí bytového domu, pozostáva z dvoch obytnych
miestností, predsiene, chodby, kuchyne, kúpel'ne, WC, komory, pivnice a balkóna. Bez
zdroja vykurovania ÚK, vykurovacie telesá radiátorové. Prístup do bytu-samostatiry
prístup s chodby.
Podlahy obytaích. miestností- parkety, ostataych miestností-ker. dlazba, PVC, cem. poter.

V kúpel'ni je osadená vana bez vod. batérie, smaltované umy^adlo s obyáajnou batériou,
záchod-WC misa so zabudovanou nádrzkou na vodu.
Vnútorné úpravy povrchu stien a stropov- vápenná hladká omietica. Dvere plné a zasklené,

transparentné otvorové kongtrukcie-drevené zdvojené. Bytové jadro B2 s keramickym
obkladora. V byte sú kompletné rozvody inzinierskych sieti, rozvod studenej a teplej vody.

Byt je prenajíman^, neudrziavan^, v pomerne dobrom stavebnotechnickom stave, bez
idirfoh porúcb PD¿, opotrebenie PKZ je primeraná materiálu a spfisobe uzívania a

Diaioaxi si'oloCx

údr2by.

SúCast?ou bytu je jeho vnútoraé vybavenie. Vybavením bytu je vSetka jeho vnútorná
instalácia/potrubné rozvody vody, plynu, individuálneho plynového vykurovania,
elektroinStalácie, kanalizácie/, kuchynská ünka, plynovy^ sporák, vana, WC-kombi,
vodomery na studenú a teplú úzatkovu vodu, drezová batería, vánova batería so sprchou,
okrem stúpacích vedení, ktoré sú uríené na spolocné u2fvanie, vstavané skrine, pogtová
schránka, el. zvonCek, domáci telefón, vypínaiSe, zásuvky, rolety, iniraáiaric'e, osvetrovacie

telesá, radiátory.
Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenía a prísluSenstva je obraniíené vstupny'mi dverami
do bytu a do prísluSenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavn^ch
uzatváracícn ventilov privodu teplej a studenej vody, plynu a elektrick^ch poistiek pre byt.
S vlasmíctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spolocn^ch Castf a spolofin^ch zariadení
bytového domu a jeho prisluSenstva.
Spolocny~mi cast'ami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry,
prieCelia, vchody, schodiská, vodorovné, nosné a izolafiné konstrukcie a zvislé nosné
konStrukcie.
Spoloínymi zariadeniami domu sú: prácovña, suSiareñj kofiíkaieñ, SAT, bleskozvod,
teplonosné, kanalizaííné, elektrícké, telefone prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené
mimo domu a slúzía v^lufine tomuto domu.
Podlahová piocha bytuspivnicou je 67,1 m2.

E.

Prava a záv&zky
viaznuce na predmete
drazby:

VSetky nasleáujúce záloiné prava v prípade úspeSnej drazby zanikajú v zmysle

§ 151ma a § 151md zákona í. 40/64 Zb. (ObSiansky zákonník) avydraíitel'
nadobúda predmet draiby bez zat'azenia záloínjmi právami (okrem zákonné
záloíného prava):

ZÁKONNÉ ZÁLO¿NÉ PRAVO V ZNfYSLE §15, Z 182/93 Zb. V PROSPECH
SPOLOCENSTVA VLASTNÍ&OV BYTOV KÜKUÓÍNOVA 7, BANSKÁ BYSTRICA
-471/98

Na byt t. 16/in. poschodie, vchod 7 a podiel 671/15149 na spoloc. Castiach a spolof.

zariadeniach domu: Záloioé pravo pre pohl'adávku ISTROBANKY, a.s., Bratislava, ICO
31331491 c.zmI.V 1212/2002 zodiía 26.4.2002-VZn794/2002

Na byt C. 16/QI. posch., vchod 7 a podiel 671/15149 na spoloC. Castiach a spolofi.
zariadeniach domu: Exekudny" príkaz na zriadenie exekuCného záloáného prava &. EX
3032/2015 zo dña 20.42016, oprava zo dña 3.5^016, súdny exekútor JUDr, Vladimír
SucháCek, Hrngiarska 2/B, 902 01 Fezinok (zápis do KN 6.5^016) -Cz 1684/2016
F.
Spfisob stanovenia ceny Hodnota predmetu draáby bola zistená podra znaleckého posudku C. 114/2016, ktor?
predmetu drazby.
vypracoval znalec Ing. Níiroslav Dubec,
znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie:
stavebná fyzika, odhad hodnoty nehnutel'ností, zapísany" v zozaame znalcov, thnofiníkov a
prekladateFov vedenom Manisterstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod císlom
910615.

Dátum vypracovania znaleckého posudku: 28.10.2016
3S.O0O,-EUR

NajnilSie podanie:

38.000,-EUR

Minimálne prihodenie

200,- EUR

H.

Drazobná zábezpeka

5.000,- EUR

Sp6sob
zlozenia 1.
drazobnej zábezpeky.

2.

Doklad preukazujúci
zlozenie drazobnej
zábezpeky.

3.

Banková záruka.

4.

Notárska úschova.

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou ani Sekom.
1. Original príkazu na úhradu peñaznych prostriedkov vo v^áke drazobnej zábezpeky.
Úcastník bude pripusteny k drazbe, ak do otvorenia drazby bude drazobná zábezpeka
pripísaná na úCet drazobnfka,
2. Hotovosf vo vySke drazobnej zábezpeky,

3.

Lehota na zlozeuie
drazobnej zábezpeky.
Vratenie drazobnej
zabezpeky.
CH.

Spósob úhrady ceny
dosiahnutej
vydraíením.

Bezhotovostny
prevod
alebo
vklad
na
úcet
drazobníka
£
SK8775000000004002919887, vedeny v CSOB a.s. s variabilnym symbolom 12017
V hotovosti do pokladne v sídle drazobníka alebo v mieste konania drazby.

Original alebo overenákópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Originó! alebo overenú kópiu dokladu preukazujüceho notársku úschovu.

Do otvorenia draíby.

Bez zbytoüného odkladu po skonCení drazby bezhotovostnym prevodom na üfiet ücastnika
drazby alebo v hotovosti.

.

.

Vydrazitel' je povinny zaplatif cenu dosiahnutü vydra2enfm v hotovosti do pokladne v sídle
drazobníka alebo bezhotovostnym prevodom alebo vkiadom na Ú6et dra2obníka 6.
SK8775000000004002919887, vedeny v CSOB a.s. s variabünym symbolom 12017 a to do
15 dni odo dña skonCenia drazby v prípade, áe suma dosiahnutá vydrazenim presiahne
6.640,-EUR v opaCnom pripade hned1 po ukonfienf drazby.

Obhliadky predmetu

1.

02.02.2017,12:00 hod.

drazby

2.

16.02.2017,12:00 hod.

Organizacné

Záujemcovia oobhliadku sa ohlásía aspoñ jeden den pred konaním obhliadky na tel. c.

opatrenia.

02/5949 0121.
Po-Pi

Nadobudnutie

vlastníckeho prava
k predmetu drazby.

Podmienky

Ak vydraziter zaplatl cenu dosiahnutú vydrazenim v ustanovenej lehote, preciiádza na neho
vlastnícke pravo dñom udelenia príklepu. Draáobník vydá bez zbytocného odkladu po
nadobudnutí vlastníckeho alebo iného prava vydraziterovi potvrdenie d vydraáení predmetu
drazby a v prípadoch, vktorych sa opriebehu dragby spisuje notárska zápisnica vydá
draíobník vydrazitel'ovi dve vyhotovenia osvedíeného odpisu notárskej zápisníce.
Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo üiého prava kpredmetu drazby

odovzdá

odovzdania predmetu draíobnik bez zbyto6iého odkladu vydraüterovi predmet drazby a listiny, ktoré osvedCujú
vlastnícke pravo a su nevyhnutné na nakladanie s predmetom drazby alebo osvedíSujú iné
drazby.

prava vydraáátera kpredmetu drazby avydraziteF prevzatíe predraeni dra2by písomne
potvrdí.

2.Ak ide o nehnuternost?, podnik alebo jeho casi3, predchádzajúci vlastník je povinn^
odovzdat* predmet draáby na základe predlozenia osvedfieného odpisu notárskej
zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a bez zbytofinych prietíahov. Drafobnik je

povinny na mieste spísat* zápisnicu oodovzdaní predmetu draíby. Zápisnicu
oodovzdaní predmetu drazby podpige predchádzajúci vlastník predmetu dratby,
vydrazitel' a drazobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajüci vlastnlk
a dve vyhotovenia dostane vydraziter. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísatf
alefao ju prevziaf, tato slcutoCnosf sa vyznagf v zápisnici a zápisnica sa povazuje za

DRÚOBMÍSl'OLO&.VSr,

odovzdanú aj tejto osobe.
VSetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatfm predmetu drazby nesie vydrazitel'.
Tato povínnosf sa nevzfahuje na náklady, ktoré by ináC nevznikli, ak ich svojou vinou
sposobil predchádzajúci vlastník, majitel' alebo drazobník alebo ak im tieto náklady
vznikli náhodou, ktorá ich postíhla.

4. Osoba povinná vydaf predmet drazby zodpovedá vydrazitel'ovi za Skodu sposobenú
omeSkaním s odovzdaním predmetu drazby.

1. V prípade, ak sa spochybñuje platnosf záloznej zmluvy alebo boli porusené ustanovenia
zákona o dobrovornycíi drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na
svojich právach, poziadaf, súd, aby ureil neplatnosf drazby. Pravo domáhaf sa urCenia
neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu okrem
pripadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného £iuu a zároveñ ide
o drazbu domu alebo bytu, v ktorom raá predchádzajúci vlastník predmetu drazby v case
príklepu hláseny trvaly pobyt podl'a zákona C. 253/1998 Z.z. o hJásem pobytu obcanov
Slovenskej republiky aregistrí obyvaterov Slovenskej republiky vznení zákona C.
454/2004 Z.Z., v tomto prípade je mozné domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynutí
tejto lehoty. V prípade spoloCnej drazby bude neplatná len tá Casf drazby, kíorej sa takyío

i£eiiie podFa §21
ods. 2 ai 6 zákona
527/2002 Z.z.
o dobrovoFny^h
drazbách

rozsudok íyka,

2. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podPa bodu 1. písmena K tohto oznáraenia o drazbe,

je povinná oznámif prfslusnému okresnému úradu zaéatse súdneho konania.
3. Úcastníkom súdneho konania oneplatnosf drazby podl'a bodu 1. písmena K tohto

oznámenia o draábe, sú navrhovatel' drazby, drazobníkf vydraziteF, predchádzajúci
vlastník a dotknutá osoba podFa bodu 1. písmena K tohto oznámenia o drazbe.
4. Ak súd ur5í drazbu za neplatnú, úeinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
5. Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif zdóvodu oneskoreného zafiatia drazby, ak
bolo pn'Cínou oneskoreného zaíatia drazby konanie inej drazl>y tym istym drazobnikom na
tom istom mieste a ak neumoznil vlastnik predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má
k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby.
L.

Meno

a priezvisko JUDr. Katarína Valová PhD.

notara:
Sfdlo:

Pribinova 10, 811 09 Bratislava

Za drazobníka:

Za zálozného vet-itel'a:

Podpis:

Podpis:
JUDr.-Martin Hatara

Daniela Lubyová

prokurista
Drazobná spoloCnosf, a.s.

BANSKÁ BYSTRICA
Vyvescné dña:

16. JAN. 2017

Právnik

Odbor vymáhania retaüovych úverov
Ceskoslovenská obchodná banka, a.s.

Podpis:
Mgr. Lucia Sládeková
Právnik

Odbor vymáhania retaüovych úverov

Zvescné dña:

Ceskoslovenská obchodná banka, a.s.
podpis

OJUáOCMÍ Sl'OLOÚVOST, ni

osvedCenie
o pravosti podpisu

PodFa knihy osvedfiovania pravosti podpisov osvedííuiem oravost? podpisu: JÜDr. Daniela Lubyová, dátum
narodenia ' "
, r.c.
bytora
t
ktorého(ej)

totoznosf som zistü(a) zákonn^m spSsobom. so&sob zistenia totoznosti: platn^ doklad totoznosti - úradn# doklad:

Obciansky preukaz, seria a/alebo fiísío: ]
_ ? ktoiftá) listinu predo mnou vlastnorucne podpísal(a).
Centrálny regíster osvedfien^ch podpisov pridelil podpisu poradové Císlo O 15619/2017.

Bratislava daa 10.1.2017

pracovnfilrpover&nf noiátom

osvedCenie
o pravosti podpisu

PodTa knihv osvedcovania üravosti podpisov osvedcujem pravosf podpisu: Mgr. Lucia Sládeková, dátum
narodenia
..,.-.8.
í.bytom
** ktorého(ej)

totoznosf som zistil(a) zákonn^m spSsobom, spósob zistenia totoznosti: platn^ doklad totoznosü - uradny doldad:

Obciansky preukaz, seria a/alebo císlo:
-1, ktotf(á) listinu predo mnou vlastnoruCne podpísal(a).
Centrálny register osvedcen^chpodpisov pridelil podpisu poradovó Gíslo O 15620/2017.

/

Bratislavadña 10.1.2017

g

ipozomenie! Notar legalizáoiou

ediíujepravdivosf akutoínosti

chv listine (§58 ods. 4
J&skeho poriadka)

pavemn? r.otárom

