DDPSO223/16
Platit'sa oplatís.r.o.
Koáická 56, 821 08 Bratislava

Drazobník:

100:45684618
OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka oíslo; 66827/B
Vseobecná úverová banka, a.s.

Navrhovatel' drazby:

Mlynské nivy

1, 829 90 Bratislava

100:31320155
OR SR Bratislava I, oddiel Sa, vlozka c. 341/B
Dátum konania drazby:

27.02.2017

Cas otvorenia drazby:

13:00 hod.

Miesto konania drazby:

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

Opakovanie drazby:

prvá drazba

Predmet drazby:

súborvecí

2, 974 01 Banská Bystrica.

LV6.

Okresny úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1869

Zvolen

Zvolen

Zvoien

Mótová

Byt:
Charakteristíka (Oíslo

súp.e.

Postavená na

bytu, fiíslo vchodu,

stavby:

pozemku parcele registra
"C" evidovanej
na katastrálnej

étsto poschodia,
adresa):

Druh a popis
stavby:

Podiel priestoru na spoloénych

castiach a spoloónych zariadeniach
domu súpisné 6.1966:

mape:

Bytc.14, vchod: 11, 5.p.,

L Fuíiu 1966/11. 960 01

9 Obytná
1966

1324

Zvolen

budova - ul. L.
Fullu

3005/130436

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

Opis predmetu drazby:

Bytovy dom s bleskozvodom, napojeny na ¡nzinierske siete a to verejny
vodovod, verejnú kanalizáciu, prípojku elektrického prúdu, zemného plynu a
media pre ústredné vykurovanie a TÜV, vykurovanie spolocnych priestorov
je ústredné teplovodné, u komunikacnych priestoroch domu sú osadene
poziarne hydranty a v celom objekte sú zrealizované televizne rozvody.
Bytovy dom pozostáva z deviatich nadzemnych podlazí v prvom
nadzemnom podlazí sú umiestnené spolocné priestory a pivnice (technicke
podlazie) v ostatnych nadzemnych podlaziach sú situované jednotlivé byty.
Popis bytu:
Dispozícia bytu:

byt pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslusenstva, ktorym je
kuchyña, predsieñ, kúpelña s Wc, balkón a pivnica nachádzajúca sa v
prvom nadzemnom podlazí. Nameraná podlahová piocha bytu s pivnicou
bez balkóna znalcom, je 29,47 m2. (podl'a zmluvy a LV 30,05 m2).

Platit' sa oplati s.r.o., KoSická 56, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 322 027 10-12, Fax: +421 2 322 027 15, E-mail: office@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
ICO: 45 684 618, DIC: 2023085152

Spolocnosí je zapísaná v obchodnom registri Okresného siídu BA I, oddiel: Sro, vlozka císlo: 66827/B

vybavením bytu je vsetká jeho vnútomá instalácia (potrubné rozvody vody,
plynu,
ústredného vykurovania, elektroinstalácie,
kanalizácie) okrem
stúpacích vedeni, ktoré sú urcené na spolocné uzívanie, postová schránka,
zvoncek, domáci telefón. VlastnEctvo bytu vrátane jeho vybavenia a
príslusenstva je ohranicené vstupnymi dverami do bytu a do príslusenstva
urrriestneného mimo bytu, vrátane zárubnf a hlavn^mi uzavieracimi ventilmi
prívodu teple a studenej vody, plynu a elektrickymi poistkami pre byt.
Spoloóné casti a spolodné zariadenia domu:
S vlastníctvom bytu je spojené spo1 uvlastnictvo spolocnych castí a
spoloónych zariadení domu a prislusenstva. Spolocntfmi cast'ami domu sa
rozumejú óasti domu nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpecnost' a sú
urcené na spolocné uzívanie, najmá základy domu, strechy, chodby,
obvodové múry, priecelia, vchody, schodistia, vodorovné, nosné a izolacné
konstrukcie a zvislé nosné konstrukcie. Spolocnymi zariadeniami sú
bleskozvod, vodovodné, kanalizacné, elektrtcké, telefónne domové prípojky.

Opis stavu predmetu drazby: Predmet drazby je v stave zodpovedajúcom údrzbe a dobe jeho vyuzitia.
Popis práv a závázkov k
predmetu drazby viaznucich:
Poznámka:
Oznámenie o zaóatí v^konu zálozného prava, veritel'Vseobecná úverová

banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, ICO 31 320 155, formou dobrovol'nej

drazby, P 531/2016 - zapísané dña 29.11.2016 -1296/16
CASTC:TARCHY:

ZÁLOZNÉ PRAVO ZO ZÁKONA V PROSPECH
VLASTNÍKOV BYTOV.UL.L.FULLU 1966/11

SPOLOÓENSTVO

Zálozné pravo k nehnutel'nosti byt ó. 14 na 5. posen., vehod 6. 11 v bytovom
dome só. 1966 na pozemku CKN parc.6. 1324 v podiele 1/1 a spoluvlast.
podiel o vel'kosti 3005/130436 na spolocnych castiach a zariadeniach
domu v prospech Vseobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1,

Bratislava, IÓO 31 320 155, V-1042/13 z 14.5.2013-431/13

INÉ ÚDAJE:
K POZEMKU KN PARC.1324 VZNIKÁ PRAVO ZODPOVEDAJÚCE
VECNÉMU BREMENU SPOCÍVAJÚCE V PRÁVE STAVBY A POVINNOST
VLASTNlKA POZEMKU STRPIE? U2IVANIE POZEMKU VLASTNÍKMI
BYTOVVDOME ULL.FULLU 1966/11,V 2014/00-386/01

Znalecky posudok:
Oíslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Váeobecná cena odhadu:

1/2017

Makóní Peter Ing.

2.1.2017

24 100,00 EUR

Najnizsie podanie:

24 100,00 EUR

Lie ¡tato r drazobníka je oprávneny znízif sumu najnizsieho podania.
300,00 EUR

Minimáine prihodenie:

7 000,00 EUR

Drazobná zábezpeka:
Spósob zlozenia drazobnej
zábezpeky:

Úcastník drazby je povinny zlozit' drazobnú zábezpeku drazobníkovi alebo
do notárskej úschovy v peníazoch alebo vo forme bankovej záruky s
preukázaním potvrdenia o úhrade tymto alebo zákonom povolenym
spósobom. Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozit1 sekom ani platobnou
kartou.

Císlo úctu na
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

Platit sa oplatí s.r.o., Kosická 56, 821 08 Bratislava, císlo úctu:
3032264653/0200, IBAN: SK06 0200 0000 0030 3226 4653, SWIFT (BIC):
SUBASKBX, vedeny v VUB, a.s., variabilntf symbol (VS): 22316 {uvedie sa v
referencii platitela).

Adresa na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

Doklad, preukazujúci
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

Úcastník drazby móze zlozit1 drazobnú zábezpeku v hotovosti
v sídle
drazobnej spolocnosti na ádrese Kosická 56, 821 08 Bratislava a v den
konania drazby v drazobnej miestnosti.

Vypis z bankového úctu o úhrade drazobnej zábezpeky v stanovenej vyáke
v prospech úctu drazobníka, potvrdenie o vklade drazobnej zábezpeky v
stanovenej vyéke na bankovy úfiet drazobníka v hotovosti, prfjmovy
pokladnicny doklad vystaveny drazobníkom, banková záruka, zápisnica
o notárskej úschove.

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky:
Spósob vrátenia
drazobnej zábezpeky:

Lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky sa konóí otvorením drazby.
Drazobník vráti úcastníkovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazil,
drazobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
bez zbytocného odkladu po skoncení drazby alebo po upustení od drazby.
Vprípade, ze dójde kzmareniu drazby, drazobná zábezpeka zlozená
vydrazitel'om vrátane jej prlsluáenstva sa pouzije na úhradu nákladov
zmarenej drazby. Ak sa koná opakovaná drazba, zúctuje sa zostávajúca
cast' drazobnej zábezpeky zlozená vydrazitel'om, ktory spósobil zmarenie
drazby, na náklady opakovanej drazby. Po úhrade nákladov zmarenej
drazby a opakovanej drazby sa zostávajúca cast' vráti vydraziterovi, ktory1
spósobil zmarenie drazby. Vydraziteí1, ktory spósobil zmarenie drazby, je
povinny na vyzvanie drazobníka uhradit' tú óast1 nákladov drazby, ktorú
nepokryva drazobná zábezpeka ním zlozená. To platl aj pre náklady
opakovanej drazby, konanej v dósledku zmarenia predchádzajúcej drazby
vydrazitel'om.

Úhrada 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: 3032264653/0200, IBAN: SK06 0200 0000 0030 3226 4653, SWIFT
(BIC): SUBASKBX, vedeny v VUB, a.s., variabilny symbol (VS):22316
(uvedie sa v referencii platitel'a).
Ak nie je cena dosiahnutá vydrazením vysáia ako 6 640 EUR, je vydraziteí
povinny zaplatit' cenu dosiahnutej vydrazením hned' po skoncení drazby.
Drazobná zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapoóítava do ceny dosiahnutej
vydrazením, to neplatí v prípade, ak bola drazobná zábezpeka vydrazitel'om
zlozená vo forme bankovej záruky,

Prechod práv a závázkov
viaznucich na predmete
drazby:

Vzmysle § 151ma, ods. 3, Obcianskeho zákonníka, pri vykone zálozného
prava záloznym veriterom, ktorého zálozné pravo je v poradí rozhodujúcom
na uspokojenie záloznych práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza
nezat'azentf záloznymi právami ostatnych záloznych veriteíov.
Vzmysle § 30, zákona 6. 527/2002 Z,z. odobrovoínych drazbách vznení
neskorsích predpisov, prava osób vyptyvajúce z vecnych bremien viaznucich
na predmete drazby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho prava
drazbou.
Predkupné pravo viaznuce na predmete drazby zaniká udelením priklepu, ak
vydrazitel' uhradil cenu dosiahnutú vydrazením predmetu drazby v
ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného prava spoluvlastníkov
veci k spoluvlastnfckemu podielu.

Upozorñujeme váetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby predkupné
alebo iné prava, ze ich mózu preukázat' najneskór do zacatia drazby a mózu
ich uplatnit' na drazbe ako drazitelia.

Obhliadka predmetu
drazby/dátum a cas:

Obhliadka 1: 10.02.2017 o 09:00 hod.
Obhliadka 2: 17.02.2017 o 09:00 hod.

Organizacné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutocní pred
predmetom drazby : U. Fullu 1966/11, 960 01 Zvolen. Blizéie ¡nformácie
a pokyny Krajicek Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859,
krajicek@platitsaoplat¡.sk.
Nadobudnutie vlastníckeho

prava k predmetu drazby:

Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza na vydrazitel'a udeíením
príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydrazením.

Podmienky odovzdania

predmetu drazby
vydrazitel'ovi:

Uzívacie pravo prechádza na vydrazitel'a odovzdaním predmetu drazby
zápisnicou o odovzdanl. Predmet drazby odovzdá predchádzajúci vlastník
po predlozenf osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia
totoznosti vydrazitel'a. Drazobník odovzdá vydrazitel'ovi po zaplatení
vydrazenej ceny predmet drazby a listiny, ktoré osvedóujú vlastnícke pravo
a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom drazby alebo osvedcujú iné
prava vydrazitel'a k predmetu drazby bez zbytocného odkladu a vydraziteí1
prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnutemost1, podnik alebo jeho cast',
odovzdá predchádzajúci vlastník predmet drazby na základe predlozenia
osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a
bez zbytocntfch priet'ahov. O odovzdaní predmetu drazby spíáe drazobník
zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vypratany predmet drazby,
krúce od dverí, vrát, ovládace od diarkovo ovládan^ch brán a dokumenty ako
sú kolaudacné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spolocne
s vydrazitefom 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 tvrdf, ze tym bola dotknutá na
svojich právach, poziadat' súd, aby urcil neplatnost' drazby. Pravo domáhat'
sa urcenia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dña príklepu okrem prípadu, 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 hlásen^ trvaly
pobyt podl'a osobitného predpisu (§ 3 zákona 6. 253/1998 Z.z. o hlásení
pobytu obcanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov Slovenskej
republiky v znení zákona c. 454/2004 Z.z.); v tomto prípade je mozné
domáhat' sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spolocnej drazby bude neplatná len tá fiast' drazby, ktorej sa tak^to rozsudok
tyka. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu o urcenie neplatnosti drazby, je
povinná oznámit' príslusnému okresnému úradu zacatie súdneho konania.
Úeastníkmi súdneho konania o neplatnost' drazby sú navrhovatef drazby,
drazobník, vydrazitel', predchádzajüci vlastník a dotknutá osoba podra

odseku 2 § 21 zákona ó. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách a o
doplnení zákona Slovenskej národnej rady. c. 323/1992 Zb. o notároch a

notárskej 6innosti (Notársky poriadok) v znení neskorsích predpisov. Ak
vydrazitel1 zmaril drazbu alebo ak súd urcil drazbu za neplatnú, úóinky
príklepu zanikajú ku dñu príklepu. Neplatnost' drazby nie je mozné vyslovif z
dóvodu oneskoreného zaóatia drazby, ak bolo prícinou oneskoreného
zacatia drazby konanie inej drazby tym ¡stym drazobníkom na tom istom
mieste a ak neumoznil vlastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k
predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonat1 riadnu obhliadku
predmetu drazby.

Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava,
ze ich mózu preukázat' najneskór do zacatia drazby a uplatnit' 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 urobit1
podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.

VBratislavedña 20.01.2017

za Drazobníka:

íg. Miroslav Maftvoñ
'na základe poyerenia zo dña 31.3.2015

Platit' sa opiafí s.r.o.

íVÜESTSKY URAB
BANSKÁ BYSTR1CA

Vyvescné riña:

26. JAN. 201/

Zvescné dña:

podpis

