Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, ICO: 35 849 703
zapísaná v Obchodnom regisiri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka: 3070/B
tel. £. 02/5949 0111? fax. c. 02/5949 0135

za1aiem@dra2obnaspolocnost.sk

OZNAMENIE O DRAZBE

Zn.161/2017
Drazobná spolocnosf", a.s. ako drazobník oprávneny k vykonu dobrovol:nych drazieb v zmysie príslusnych
ustanovení zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách a o doplnení zákona c. 323/1992 Zb. onotároch
a notárskej cinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorsích predpisov (d'alej len .,zákon o dobrovol'nych

drazbáclr) zverejñuje na základe návrhu zálozného veritera, v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovol'nych
drazbách nasledovné Oznámenie o drazbe:

A.

Oznacenie drazobníka;

Drazobná spolocoost', a.s.

Sídlo:

Zelinárska 6, 821 08 Bratislava

lOO;

35 849 703

Zapísany:

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

Oznacenie navrhovatel'ov:

Ceskoslovenská obchodná banka, a.s.

Adresa:

Michalská 18, 815 63 Bratislava

ICO:

36 854 140

Zapísany:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: 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:

11:20 hod.

Drazba:

Prvé kolo drazby

oiiizoavi spolocsost,

c.

Predmet drazby:

Predmetom drazby sú nehnutel'nosti evidované na

liste vlastníctva 6. 1462 vedenom na

Okresnom úrade Banská Bystrica - katastrálny odbor, obec Banska Bystnca, katastralne
úzeraie Sásová a to:

byt 5^ na 2,p., vchod 42, bytového domu so súpisnym £íslom 6154, postavenom na parcele
reg.,,C" pare. C. 2557

Právny vzfah k parcele na ktorej lezí stavba 6154 je evidovan? na liste vlastnictva 1000

podiel priestoru na spolocnych catiach a spolocnych zariadeniach domu o vefkosti
981/41343

Spoluvlastnícky podiel 1/1

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

Opis predmetu
drazby a jeho stavu:

Bvtovv dom - iedná sa o samostatae stojaci 8-podlazny bytovy dom postaveny v
:onstrukcnomsystémeP1.14.

f

,,,.-■

Bytové domy P1.14 sú riesené ako priestorovy nosny system skladajuci sa z
prieenyeh a pozdíznych nosnych stien doplneny predsadeitfm obvodovym plasfom z
rstvenych (sendvicov^ch) dielcov.

Bvt sa nachádza na 2.poschodí bytového domu, pozostáva z piatych obytnych miestoostí,
^¡dsiene, chodby, kuchyne, kúpelne, dvoch WC, loggie a pivnice fi.42/4. Prístup do bytusamostatay prístup z chodby podlazia.

,.',_.

•*„*•> wr

Podlahv obytnych miestností-laminátové plávajúce podlahy (tn obytne miestnosti) PVC

(dve obytné miestnosti) príslugenstvo-laminátová plávajúce podlaha (kuchyna>Predsien);

PVC (WC), ker.dlaába (WCkúpehia), cem.poter-pivnica.

_

Vnútomé úpravy povrchu stien a stropov vápenné grukové s vystuznou vrstvou dvere plne
a zasklené dyhované, okná - rámy plastové 6-komorové, zasklenie izolacne dvojsklo a
drevenézdvojené.

,

,

,

Vykurovanie - ÚK, teplovodné, vykurovacie telesá radiátorové. Na ventüoch su osadene
termostatické Mavice.

.

V byte sú kompletné rozvody inzinierskych sieti, rozvod studenej a teplej vody. Byt je v
dobrom stavebnotechnickom stave.

-

' .',

. ".;,.".. ,

Kuchyña je vybavená atypovou linkou; sporák plynovy, drez nerezovy, batería stojankova,
digestor, ker.obklad.
. ", '
.
, ','.' " . Al
V póvodnom jadre je osadená vana s sprchovou nerezovóu batenou, rumyvadio ,;s

nerezovou batériou, záchod-WC misa, ker.dlaiba, záchod-spajza.

■

Súcasfou bytu je jeho vnútorné vybavenie. Vybavením bytu je vsetka jeho vnútorná
instalada/ potrubné rozvody vody, plynu, individuálneho plynového vykurovama,
elektroinstalácie, kanalizácie/, kuchynská linka, plynovy sporak, vana, WC-kombi,
vodomery na studenú a teplú úzitkovú vodu, drezová batería, vánova bateriaso sprchou,

okrem stúpacích vedení, ktoré sú urcené na spolo¿né uzívanie, vstavane sknne, postova
schránka, el.zvoncek, domáci telefón, vypínace, zásuvky, rolety, infraziarice, osvetlovacie
vrátane jeho vybavenia a príslusenstva je ohranicené vstupnymi dverami

do bytu a do príslusenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubm a hlavnych
uzatváracích ventilov prívodu teplej a studenej vody,plynu a eíektrickych poistiek pre byt.
S vi.^i-rtvom bvta ie spoiené ai spoluvlastníctvo spolocnvch castí a spolocnych zanaden

DRAÍQBKÁSPOLOCSQST, tts.

bytového domu a jeho prísiusenstva.

Spolocnymi casfami domu sú; základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priecelia,
vchody, schodiská, vodorovné, nosné a izolacné konstrukcie a zvislé nosné konstrukcie.
Spolocnymi

zaríadeniami

domu

sú:

prá£ovña,

susiareñ.,

kocíkareñ,

vyfah,

SAT,

bleskozvod, teplonosné, kanalizacné, elektrické, telefone prípojky a to aj v prípade, ak sú
umiestnené mimo domu a slúzia vylucne tomuto domu. Vymera bytu spolu s pivnicou je
97.44 m2.

E.

Prava a závazky

Vsetky nasiedujúce zálozné prava v prípade úspesnej drazby zanikajú v zmysle

viaznuce na predmete

§ 151ma a § 15Imd zákona c. 40/64 Zb. (Obciansky zákonník) a vydrazitel'

drazby:

nadobúda predmet drazby bez zat'azenia záloznymi právami (okrem zákonné
zálozného prava):

ZÁKONNÉ ZÁLOZNÉ PRAVO V ZMYSLE § 15, Z 182/93 ZB. V PROSPECH:
SPOLOCENSTVA VLASTNÍKOV BYTOV 'STRED' -184/97
Na byt c. 4/II. poschodie, vchod 42 a podiel 981/41343 na spolocny"ch castiach a

zariadeniach domu: Zálozné pravo pre pohl'adávku Ceskosiovenská obchodná banka,
a.s., Michalská 18, 815 64 Bratislava, ICO: 36 854 140 c. zml V 4179/2008 zo dña 3. 7.
2008 - VZ 1064/2008, VZ 1065/2008
F.
Spósob stanovenia ceny Hodnota predmetu drazby bola zistená podl'a znaleckého posudku c. 15/2017, ktory
vypracoval znalec Ing. Miroslav Dubec,
znalec
v odbore Stavebníctvo, odvetvie:

predmetu drazby.

stavebná fyzika, odñad hodnoty nehnuterností, zapísany v zozname znalcov, tlmocníkov a
prekladatel'ov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod císlom
910615.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 06 .02.2017
66.500,-EUR

G.

Najnizsie podanie:

66.500,-EXIR

Mmimáhie prihodenie

200,- EUR

H.
Drazobná zábezpeka
Spósob

5.000,- EUR

zlozenia 1.

drazobnej zábezpeky.

Bezhotovostny

prevod

alebo

vklad

na

úcet

drazobníka

c.

SK87750000Ó00040029198S7, veden}' vCSOB a.s. s variabimym symbolom
1612017

2.

V hotovosti do pokiadne v sídle drazobníka aiebo v mieste konania drazby.

3.

Banková záruka.

4.

Notárska úschova.

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

1. Original príkazu na úhradu peñaznych prostriedkov vo vyske drazobnej zábezpeky,
Úcastnik bude pripusteny k drazbe, ak do otvorenia drazby bude drazobná zábezpeka
pripísaná na úcet drazobníka.
2. Hotovosf vo vyske drazobnej zábezpeky,

3.
4.
Lehota na zlozenie

Original alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Original alebo overenú kópiu dokladu preukazujúcebo notársku úschovu.

Do otvorenia drazby.

DBAÍOBSÁSPOLOCSOST, bjl

drazobnej zábezpeky.
Vrátenie drazobnej

Bez zbytocného odkladu po skoncení drazby bezhotovostnym prevodom na úcet úcastníka
drazby alebo v hotovosti.

zábezpeky.
CH.
Spósob úhrady ceny
dosiahnutej

wdrazením.

Vydraziter je povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením v hotovosti do pokladne v sídle
drazobníka alebo bezhotovostnym prevodorn alebo vkíadom na úcet
drazobníka c.
SK8775000000004002919887, vedeny v CSOB a.s. s variabünym symbolom 1612017 a to
do 15 dní odo dña skoncenia drazby v prípade, ze suma dosiahnutá vydrazením presiahne
6.64Q.-EUR v opacnom prípade hnecT po ukoncení drazby.

I.

Obhliadky predmetu

1.

29.03.2017,12:00 hod.

drazby

2.

12.04.2017,12:00 hod.

Organizacné
opatrenia.

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

J.
Nadobudnutie
vlastníckeho prava
k predmetu drazby.

Ak uhradü vydraziter cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza na neho
vlastnícke pravo alebo iné pravo k predmetu drazby udelením prüclepu; to neplatí, ak je
vydraziterom osoba. ktorá je povinná zapísaf sa do registra partnerov verejného sektora
podl'a osobitnébo predpisu, ak v case príklepu nie je zapísaná v tomto registri.
Drazobník vydá bez zbytocného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného prava
vydrazitel'ovi potvrdenie o vydrazení predmetu drazby a v prípadoch, v ktorych sa
o priebehu drazby spisuje notárska zápisnica vydá drazobník vydraáitel'ovi dve vyhotovenia
osvedceného odpisu notárskej zápisnice.

1

\

.
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Podraienky

1.

Po nadobudnutí vlastníckeho prava aíebo iného prava k predmetu drazby

odovzdá

odovzdania predmetu drazobník bez zbytocného odkladu vydrazitel'ovi predmet drazby a Iistiny, ktoré osvedcujú
drazby.
vlastnícke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom drazby aiebo osvedcujú iné

prava vydrazitel'a k predmetu drazby avydrazitel

prevzatie predmetu drazby písomne

potvi'dí.

2.Ak ide o nehnuteFnosf, podnik alebo jeho cast, predchádzajúci vlastník je povinny
odovzdaf predmet drazby na základe predlozenia osvedceného odpisu notárskej
zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a bez zbvtocnych priefahov. Drazobník je
povinny na mieste spísaf zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby. Zápisnicu
o odovzdaní predmetu drazby podpíse predchádzajúci viastník predmetu drazby,
vydrazitei' a drazobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník
a dve vyhotovenia dostane vydrazitei'. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísaf
alebo ju prevziaf, tato skutocnosf sa vyznací v zápisnici a zápisnica sa povazuje za
odovzdanú aj tejto osobe.

3. Vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydraziter.
Tato povinnosf sa nevzfahuje na náklady, ktoré by inác nevznikli, ak ich svojou vinou
spdsobil predchádzajúci vlastník, majitel' alebo di-azobník alebo ak im tieto náklady
vznikli náhodou, ktorá ich postihía.
4. Osoba povinná vydaf predmet drazby zodpovedá v\-draziterovi za skodu sposobenú
omeskaním s odovzdaním predmetu drazby.
K.
Poucenie podl'a §21

ods. 2 az 6 zákona
527/2002 Z.z.

o dobrovol'Dych
drazbách

1. V prípade, ak sa spochybñuje platnosf záloznej zmluvy alebo boli porusené ustanovenia
zákona o dobrovoi'nych drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola doíknutá na
svojich právach, poziadaf, súd, aby urcil neplatnosf drazby. Pravo domáhaf sa urceuia
neplatnosti drazby zaniká. ak sa neupíatní do troch mesiacov odo dña príklepu okrem
prípadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného cinu a zároveñ ide
o drazbu domu alebo bytu. v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v case
príklepu hláseny trvaly pobyt podl'a zákona c. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu obcanov
Slovenskej republiky aregistri obyvaterov Slovenskej republiky vznení zákona c.

DRAXOBSLA Sl'OLOCWST,

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 cast' drazby, ktorej sa takyto
rozsudok tyka.
2. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podí'a bodu 1. písmena K tohto oznámenia o drazbe,

je povinná oznámir' príslusnému okresnému úradu zacatie súdneho konania.

3. Úcastníkom súdneho konania o neplatnosf drazby podFa bodu 1. písmena K tohto
oznámenia o drazbe, su navrhovatei' 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, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
5. Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu 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 íné ako vlastnícke pravo, vykonat' riadnu obhliadku predmetu drazby.
L.

Meno

a priezvisko JTJDr. Marta Pavlovicová

notara:

Safáríkovo nám. 4, 811 02 Bratislava

Sídlo:
Za drazobníka;

Za záloznébo veritePa;

Podpis:

Podpis:

JTJDr.jDaniela Lubyová

JXiDr. Martín Hatara
prokurista

Právnik

Drazobná spolocnosf, a.s.

Odbor vymáhania retailovych úverov

Ceskoslovenská obchodná banka, a.s.

r

Podpis:
Mgr. Lucia SIádeková

Právnik
Odbor vymáhania retailovych úverov
Ceskoslovenská obchodná banka. a.s.

MESTSKY ÚRAD
banská systrica

cnc ana:

1j.HAR.2017

. ueacne tina:

podpií

DfíAZOBXri SWLOCXOST, cus.

'■i
'i

I

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedcovania pravosti oodnisnv nivpHñniem nravnst' nodüisu: JUDr. Daniela Lubyová, dátum

narodenia4
, .„
,
5, ktorého(ej)
totoznost' som zistil(a) zákonnym spósoV ^n, spósob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - úradny doklad:
Obciansky preukaz, seria a/alebo císlo:
ktory(á) listinu predo mnou vlastnorucne podpísal(a),
Centrálny register osvedcenych podpisov pridelil podpisu poradové císlo O 176652/2017.

Bratisiava dña 7.3.2017

pracovpfk povsrsny noiárom

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl'a knihv osvedcovania pravosti podpisov osvedcuiem oravost' Dodni.su: Mpr. T.nda Sládeková, dátum
j

■

narodema

.

,

-•

■■'

,,,,■,

-

..

;toreho(ei)

,

,

. , ,, ..

totoznost' som zistil(a) zákonnyra spósobom, spósob zistenia totoznd.st^pla.tny doklad totoznosü - uradny doklad.
Obciansky preukaz, seria a/alebo císlo:
ctory(á) listinu predo mnou vlastnorucne podpisal(a).
Centrálny register osvedcenych podpisov pridelil podpisu poradové císlo O 176653/2017.

Bratisiava dña 7:3.2017
\ík

Upozornenie! Notar legalizáciou
neosvedcuje pravdivosf skutocností
uvádzanych v lisüne (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

pcvereny

notárorr:

