Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, ICO: 35 849 703
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiei: Sa, vlozka; 3070/B
tel. a. 02/5949 0111, fax. c. 02/5949 0135

2auiem@drazobnaspolocnost.sk
V

Zn.83/2017
Drazobná spolocnosf, a.s. ako drazobník oprávneny^ kv^konu dobrovol'nych drazieb vzmysle príslusnych
ustanovení zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'ny"ch drazbách aodoplnení zákona c. 323/1992 Zb. onotároch
anotárskej cinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorsích predpisov (d'alej len ,,zákon o dobrovol'n$>ch
drazbách") zverejñuje na základe návrhu zálozného ventera, vzmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovol'nych
drazbách nasledovné Oznámenie o drazbe:

A.

Oznacenie drazobníka:

Drazobná spolocnosf, a.s.

Sídlo:

Zelinárska 6, 821 08 Bratislava

ICO:

35 849 703

Zapísany:

Obchodny register Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, VI. c.: 3070/B.

Oznacenie navrhovatePov:

Ceskoslovenská obchodná banka, a.s.

Adresa:

Michalská 18, 815 63 Bratislava

ICO:

36 854 140

Zapísany:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L, oddiei: Sa, vlozka c. 4314/B

B.
Miesto konania drazby;

Hotel ARCADE***, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica - miestnosf: Vel'ky
salónik

Dátum konania drazby:

18.04.2017

Cas konania drazby:

10:00 hod.

Drazba:

Prvé kolo drazby

DRiÍQBNÁ SPQLOÓmST, tu¿

c.

Predmet drazby:

Predmetom drazby sú nehnutel'nosti .evidované na liste vlastníctva c. 4786 vedenom na
Okresnom úrade Banská Bystrica - katastrálny odbor, obec Banská Bystrica, katastrálne
územie Banská Bystrica a to:
Stavby:

byt 2. 11, na 3.p., vchod 1, bytového dorau so súpisnym císlom 1181, postavenom na parcele
reg. ,,C" c. 1432,1433,1434

Právny vzíah k parcele na ktorej lezí stavba 1181 j e evidovany na liste vlastníctva 4073

podiel priestoru na spolocnych catiach a spolocnych zariadeniach domu o vel'kosti
955/38132
F.

Spoluvlastnícky podiel 1/1

S

Predmet drazby sa drazí tak ako ,,stojí a lezí".

_

D.

Opis predmetu
drazby ajeho stavu:

Obvtnv dom s.2.1181 je postaveny na pare. KN 2.1432, 1433 a 1434 nachádzajúci sa na
ulici F.Svantnera v k.ú. Banská Bystrica. Dom rná 4 nadzemného podlazia a jedno
suterénne podlazie. Spolocnymi zariadeniami domu sú prá£ovne, kocíkáxne a susiarne atd'.
Obytny dom má nosné konstrukcie murované pravdepodobne z pálenych tehál s
nameranou hrúbkou 38 cm. Krytina sedlovej strechy je s krytinou gkridla. Stropy sú
zelezobetónové dosky s rovnym podhTadom. Schodigtia sú zelezobetónové s povrchovou
úpravou brúsené teraso. Vonkajsie omietky sú brizolitové a podmúrovka s povrchovou
úpravou z mramoru. Klampiarske konStrukcie úplné pozinkované a je inStalovany i
bleskozvod.

Pocas zivotnosti v poslednych rokoch v bytovom dome bola urobená vymena
vstupnych dverí za plástové, ako i vymena elektronickych vrátnikov, postov^ch schránok,
taktiez vymena okien za plástové v spolocn^ch priestoroch schodísf okrem suterénnych
príestorov kde zostali okná drevené zdvojené. Obytny dom má primeranú údrzbu.
Bytje umiestneny na 3.p vo vcbode 2. 1. Byt je jednoizbovy l.kategórie s príslusenstvom

kuchyne, predsiene, spajze, kúpelne s WC, pivmce ako i podkrovného priestoru s ktorymi

je váak uvazované vo vypocte samostatne pre velTcé podlahové plochy.

Podlaha v izbe je z dubovych parkiet a u ostatnych miestností je PVC okrem kúpelne s
WC kde je polozená povodná keramická dlazba. Vnútorné keramické obklady, sú urobené
v kúpelni do vysky 1,5 m ako i u vane a v kuchyni pri sporáku a dreze. Okná sú osadené 2
ks v kúpebi plástové a potom uz iba drevené dvojité pSvodné. Vykurovanie bytu je
lokálne cez elektrické konvektory s poctom 5 ks. Vybavenie kuchyne je so sporákom
keramickym s elektrickou rúrou, kuchynskou linkou na báze dreva s rozvinutou sírkou
1,80 m, um^vacím drezom nerezovym s vytokovou pákovou batériou s chybajúcim
digestorom. Bytové jadro je murované. V polozke vnútorné hygienické zariadenia vrátané
WC uvazuje znalec s vañou plechovou smaltovanou, s umyvadlom s vytokovymi
batériami pákovymi nerezovymi, ako i s WC kombi V byte je vybudovany rozvod teplej a
studenej vody s napojením na centrámy zdroj, elektroingtalácie, telefónu a televízie.
Dvere sú osadené plné hladké i s presklením, dtto ivstupné. Ohrev teplej vody je
zabezpeceny s elekrrickym ohrievacom v kúpelni Byt má samostatne meranie teplej vody,
zemného plynu a elektriny. Celkovo mozno hodnotif, ze predmetny byt je póvodny s
typovym vybavením. ZaCatie uzívania stavby bytového domu s rokom 1929. Zivotnosf
stavby obytného domuje 130 rokov. Vymerabytuje 59,03 m2.

DJÍAZOBN.Í SPOloátOST, a.s.

H

E.
Prava a závSzky

Vsetky nasledujúce zálozné prava v prípade úspesnej drazby zanikajú v zmysle

viaznuce na predmete

§ 151ma a

drazby:

nadobúda predmet drazby bez zat'azenia zálozn^mi právami (okrem zákonné
zálozného prava):

§

151md zákona

C. 40/64 Zb. (ObCiansky zákonník) avydraíitel'

Zákonné zálozné pravo v zmysle §15, Z 182/93 Zb.v prospech spolocenstva vlastíkov
bytov Svantnerova 1181 Banská Bystrica
Na byt c. ll/III. poschodie, vchod 1 a podiel 955/38132 na spolocnych castiach a

zariadeniach domu: Zálozné pravo pre pohradávkn Óeskoslovenská obchodná banka,
a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, ICO: 36 854 140, c. zml. V 1415/2012 zo dría
19.4.2012-cz 950/2012
F.
Spósob stanovenia ceny Hodnota predmetu draáby
predmetu drazby.

bola zistená

podl'a znaleckého posudku c. 6/2017,

vypracoval znalec Ing. Eubomír Rajnoha,

znalec

ktory

v odbore Stavebníctvo, odvetvie:

stavebná fyzika, odhad hodnoty nehnutel'ností, zapísany v zozname znalcov, tímoóníkov a
prekladatel'ov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod Císlom
912898.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 15 .01.2017
51.800,-EUR

G.

Najnizsie podanie:

51.800,-EUR

Minimálne prihodenie

200,- EUR

H.

Drazobná zábezpeka
Spósob

5.000,- EUR

zlozenia 1.

drazobnej zábezpeky.
2.

3.
4.

Bezhotovostny

prevod

alebo

vklad

na

úcet

drazobníka

£.

SK8775000000004002919887, vedeny v CSOB a.s. s variabilnym symbolom 832017
V hotovosti do pokladne v sídle drazobníka alebo v mieste konania draáby.
Bankovázáruka.
Notárska úschova.

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou ani sekom.
Doklad preukazujúci

1.

Original príkazu na úhradu peñaznych prostriedkov vo v^ske draáobnej zábezpeky.

zlozenie drazobnej

Úcastník bude pripusteny k drazbe, ak do otvorenia drazby bude draáobná zábezpeka

zábezpeky.

pripísaná na úcet draáobníka,

Lehota na zlozenie

2.

Hotovosf vo vyske drazobnej zábezpeky,

3.

Original alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4.

Original alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Do otvorenia dralby.

drazobnej zábezpeky.
Vrátenie drazobnej

Bez zbytocného odkiadu po skoncení drazby bezhotovostnym prevodom na úcet úcastníka

zábezpeky.

drazby alebo v hotovosti.

CH.

Spósob úhrady ceny

Vydrazitel' je povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením v hotovosti do pokladne v sídle

dosíahnutej

drazobníka

vydrazením.

SK8775000000004002919887, vedeny v CSOB a.s. s variabilnym symbolom 832017 a to

alebo bezhotovostnym prevodom

alebo

vkladom na úéet

drazobníka

í.

do 15 dní odo dña skoncenia drazby v prípade, ze suma dosiahnutá vydrazením presiahne
6.640,-EUR. v opacnom prípade hned' po ukoncení drazby.

DRAZ.OBNÁ SPOLOfyk'QST,

I.

Obhliadky predmetu
3razbv
Organizaré
opatrenia.
J.
adobudnutie
lastníckeno prava

predmetu drazby.

1.

27.03.2017,10:30 hod.
10.04.2017,10:30 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoñ jeden den pred konaním obhliadky na tel. C.
02/5949 0121.
Po-Pi,8 00-16 00.

\k ubradil vydrazitel' cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza na neho
/lastnícke pravo alebo iné pravo k predmetu drazby udelením príklepu; to neplatí, ak je
/ydraziterom osoba, ktorá je povinná zapísaf sa do registra partaerov verejného sektora
podTa osobitného predpisu, ak v Case príklepu nie j e zapísaná v tomto registri.
Drazobník vydá bez zbytocného odkladu po nadobudnutí vlastaickeho alebo iného prava
/ydraáitel'ovi potvrdenie o vydrazení predmetu drazby avprípadoch, vktor^ch sa
priebehu drazby spisuje notárska zápisnica vydá drazobník vydrazitel'ovi dve vyhotovem
isvedceného odpisu notárskej zápisnice.

odmienky
dovzdania predmeta
drazby.

Po nadobudnutí vlastmckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzd
drazobník bez zbytocného odkladu vydrazitel'ovi predmet drazby a listiny, ktoré osvedcujú
vlastnícke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom drazby alebo osvedcujú mé
prava vydrazitel'a k predmetu drazby a vydrazitel' prevzatie predmetu drazby písomne
potvrdí.

2.Ak ide o nehnutel'nosf, podnik alebo jeho casf, predchádzajúci vlastník je poyinn)
odovzdaf predmet drazby na základe predlozenia osvedceného odpisu notárske
zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a bez zbytocnych priefahov. Drazobník j
povinny na mieste spísaf zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby. Zápisnic
oodovzdaní predmetu drazby podpíSe predchádzajúci vlastník predmetu drazb)
vydrazitel' a draiobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastní
a dve vyhotovenia dostane vydrazitel'. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísa
alebo ju prevziaf, tato skutocnosf sa vyznafií vzápisnici a zápisnica sa povazuje i
odovzdanú aj tejto osobe.

Vsetky náklady spojené s odovzdaním aprevzatím predmetu drazby nesie vydrazite
Tato povinnosf sa nevzfahuje na náklady, ktoré by inác" nevznikli, ak ich svojou vino
sposobil predchádzajúci vlastník, majitel' alebo drazobník alebo ak im tieto náklad
vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

Osoba povinná vydat* predmet drazby zodpovedá vydrazitel'ovi za skodu sposoben
omeskaním s odovzdaním predmetu drazby.
K.

Poucenie podl'a §21

ods. 2 a2 6 zákona
527/2002 Z.z.

o dobrovol'n^ch
drazbách

„

1. V prípade, ak sa spochybñuje plamost5 záloznej zmiuvy alebo boli porusené ustanovema

zákona o dobrovol'n^ch drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na
svojich právach, poziadaf, súd, aby urcil neplatnosf drazby. Pravo domáhaf sa urcema
neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu okrem
prípadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného einu a zároveñ ide
o draábu domu alebo bytu, vktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v case
príklepu hláseny" trval^ pobyt podTa zákona c. 253/1998 Z.z. ohlásení pobyru obcanov
Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov Slovenskej republücy vznení zákona c.
454/2004 Z.z., v tomto prípade je mozné domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynutí
tejto léhoty. V prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá casf drazby, ktorej sa takyto
rozsudok tyka.

,

■

2. Osoba, ktorá pódala na sude z"alobu podl'a bodu 1. písmena K tohto oznamema o drazbe,
je povinná oznámif príslusnému okresnému üradu zacatie súdneho konania.

3 Úeastníkom súdneho konania o neplatnosf drazby podl'a bodu 1. písmena K tohto
oznámenia o drazbe, sú navrhovatel' drazby, drazobník, vydraziter^ predchádzajúci
vlastník a dotknutá osoba podl'a bodu 1. písmena K tohto oznámenia o drazbe.
4. Ak súd urcí drazbu za neplatnú, úeinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.

5 Neplatnosf dralby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak
bolo príéinou oneskoreného zaSatia drazby konanie inei drazby tym istym drazobníkom na

DñAZOBSÁSI'OLO&t'OST,

tom istom mieste a ak neumoznil vlastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má

k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby.

L.

Meno

a priezvisko JUDr. Marta Pavlovicová

notara:

Sídlo:

Safárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava

Za drazobníka:

Za zálozného veriíel'a:

Podpis:

Podpis:

JUDr. Mattin Haíara

ir. Daniela l/,ubyová

prolcurista

Právnik

Drazobná spolocnost5, a.s.

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

Podpis:

Mgr. Lucia Sládeková
Právnik
Odbor vymáhania retaiiovych úverov
Ceskoslovenská obchodná banka, a.s.

MESTSKY URAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvescné diía:

-9 MAR. 2017

Zvesene dña:

podpis

ÜJLiZOBteíSi'OLOCS'OST, al

osvedCenie
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcuiem pravost' podpisu: JUDr. Daniela Lubyová dátum
,

.

.
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ctoreno i^ej)

ZozZt som zistil(a) zákonnym sposobom, sposob zistenia totoznosti: platny doldaa totoznosti -úradny doklad:
Obciansky preukaz, seria a/alebo cislo

, ktory(á) listinu predo mnou vlastnorucne podpisal(a).

Centrálny register osvedcenych podpisov pndelil podpisu poradové cislo O

Bratislava dña 2.3.2017
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OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcujem pravost' podpisu: Mgr. Lucia Slá
som zistü(a) zákonnym sposobom, sposob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - úradny doklad:

SK^¿a^ft£lo:
som ¿it,mw ¿<^

y

y

r

ktory()^
, ,

,e[S i;i._^_ ^^ iimou vlastnoruene podpisal(a).

Centrálny register osvedcenych podpisov pridelil podpisu poradové cislo O 165276/2017.

Bratislava dna 2.3.2017
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XJpozornenifi! Notar legalizaciou

neosved£uje pravdivosf skuto£nosti

uvádzanych v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

-

