DRA¿BY & SPRÁVA POHEADÁVOK

OZNÁMENIE O DRAZBE c. 017/2017
v zmysle ust. § 17 zákona í. 527/2002 Z. z.

o dobrovol'n^ch drazbách v znení neskoráích predpisov
(d'alej len ,,Zákon o DD")

Oznacenie drazobníka:
Obchodnémeno:
Sídlo:

AUK<?NÁ SPOLOCNOSÍ s.r.o.
Kopttanska 10,851 01 Bratíslava

ICO:

46141 341

Zapísany:
Bank. spojenie:

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka é • 72494/B
2921855440/1100, Tatra banka, a.s., IBAN: SK441100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX

Zastúpeny:
e-mail:

Mgr. Marek Pirsel, konatel'
as@aukcnaspolocnost.sk

Oznacenie navrhovatel'a drazby:

Obchodné meno:

Sídlo:

Tatra banka, a.s.

Hodzovo námestíe 3,811 06 Bratislava

ICO:
ICDPH:

00 686 930
SK 2020408522

Zapísany:

v obchodnom registri Okresného súdu Bratíslava I, oddiel: Sa, vlozka t: 71/B

Zastúpeny:

Ing. Jozef Kotleba, vedúci oddelenia Late Collections, na základe Dohody o plnomocenstve zo
dña 14.09.2011

Miesto, dátum a cas otvorenia drazby:
Miesto drazby:
miestnostf í.405 na ffl. NP polyfunkcného objektu na Bakossovei uLC. 8 v Banskei Bvstrici
Dátum draáby:

Cas otvorenia drazby:
Cas otvorenia pre

27.04.2017

11:00 hod.

úcastníkov:

10:30 hod

verejnost':

10:50 hod.

Cas otvorenia drazby pre

Podmienka vstupu pre verejnosf (§ 11 ods. 7 Zákona o DD): vstupné vo vySke 3,30 - EUR / 1 osoba

Pozn: Pokiat bude za úcastníka konat' na drazbe osoba poverená na základe pisomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyzad.uk sa

úradne osvedcená pravosf podpisu splnotnocnitefa.

Oznacenie drazby:
prvá drazba

Predmet drazby:
Predmetom drazby sú nehnutel'nosti nachádzajúce sa v okrese: Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, kafastrálne územie
Banská Bystrica, tak ako sú zapísané v evidencü Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, na Hste vlastníctva
C. 2760, a to konkrétne:

>

>
>

>
>
>

rodinny dom so súpisnym £. 218 s prísluáenstvom, postaveny na pozemku parcely registra ,,C" £. 4988 o vymere 311

m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

hospodársky objekt so súpisnym c\ 13908 s príslusenstvom, postaveny na pozemku parcely registra ,,C" é. 4987/2
o vymere 38 m^, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

pozemok parcely registra ,,C" c\ 4987/1 o vymere 336 m*, druh pozemku: záhrady,

pozemok parcely registra ,,C" C. 4987/2 o v^mere 38 m^ druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
pozemok parcely registra ,,C" c\ 4987/3 o vymere 34 m*, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
pozemok parcely registra ,,C" í. 4988 o vymere 311 m*, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (d'alei ten ako
«predmet drazby").
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Prava a závazky na predmete drazby:
Na predmete drazby je zriadené zálozné pravo v prospech navrhovatera drazby, spoloínosti Tatra banka, a.s., so sidlom:
Hodáovo námestie 3,81106 Bratislava, IÍO: 00 686 930, podía V 22/2013 zo dña 25.01.2013.

Opis predmetu drazby/ Opis stavu predmetu drazby:

Rodinrrf dom so súpisnym iííslom 218, postaveny na pare. 14988, kat. územie Banská Bysrrica.

Predmetom drazby je samostame stojaci rodinny dom na ulici Miíinská cesta 20. Predmet drazby má dve nadzemné
podlazia a neobytné podkrovie. Predmet drazby sa nachádza v casti ,,Uhüsko". Pre lokaHtu je charakterisücká p6vodná
zástavba rodinnych domov a prevádzkovych stavieb v okrajovej casti. Predmet drazby bol dany do uzívarua v roku 1961.

Na predmete drazby boli vykonávané postupne rekonStrukcné práce a stavbené úpravy (2013) spojené s vymenou
niektorych prvkov dlhodobej áivotnosti a vSísiny prvkov krátkodobej zivotnosti. Rodinny dom je napojeny na verejny
plyn, kanalizácíu, verejnú vodu a elektrinu.
Dispozicné riesenie:

,

_

V 1.NP (prízemí) sa nachádzajú: 2 izby, závetrie, kuchyña, chodba, kúperña, WC, predsieñ, kotolña a schody do 2.NP.
V 2.NP (l.poschodie) sa nachádzajú: 2 x chodba, 2 izby, WC, 2 x sklad, hala, sklad, kúpefña a balkón o vymere cea. 8,12
m2.

Zastavaná piocha 1. NP je 133,30 m2.
Zastavaná piocha 2. NP je 133,30 m2.
Technicko - konStrukcné ríeseme:

Základy predmetu drazby sú pravdepodobne zo zmieSaného kamenného a betónového materiálu s izoláciou. Murivo -

nosné je zrealizované z nepálenej tehly o hrúbke 40-50 cm. Deliace konétrukcie sú murované z tehál. Stropy na predmete
drazby sú zelozobetónové monolitické, preklady, prievlaky, nadokenné a naddverné preklady sú monoütické

zelezobetónové. Schodisko v predmete drazby je drevené bez podstupníc. Strechu tvorí dreveny valbovy krov s krytinou,
ktorá je plechová, pozinkovaná s náterom. Klampiarske konátrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Parapety sú

tiez z pozinkovaného plechu. Okná na predmete drazby sú póvodné drevené dvojité - von a dnu otváravé. Vonkajáie

omietky predmetu drazby sú brizoHtové. Vstupné dvere do predsiene z dvora sú drevené. Vnútorné dvere sú rámové
resp. hladké plné alebo presklené v závislosti od vyuzitia miestností. Podlahy v predmete drazby sú parkety, vlysy,
palubovky, keramické dlazby, koberec - v závislosti od vyuzitia miestností. Kúrenie je centrálne - kotol UK v kotolni na
l.NP, vykurovacie telesá sú panelové. Do predmetu drazby je zavedená svetelná a motorická elektroinátalácia. Predmet
draáby je zásobovany vodou z verejného vodovodu. Na dvore predmetu drazby sa nachádza kopaná studña (cea 4
m).Ohrev TÚV je kombinovany s kúrením. V izbe na prízemí predmetu drazby sa nachádzajú kachle na tuhé palivo
(drevo). V kuchyni sa nachádza kuchynská linka z roku 2013.

Predmet drazby je zhotoveny zo átandarnych stavebnych materiálov, stupeñ a kvalita prevedenia zodpovedá beznému
Standardu a veku jednoüivych £astí. Základná áivotnosf predmetu drazby je znalcom stanovená na 100 rokov.
Príslusenstvo domu tvorí najmS:

Hospodársky objekt sú súpisnym ííslom 13908, postaveny na pare. £. 4987/2, kat. územie Banská Bystrica.

Hospodársky objekt rúe je funkene ani technicky prepojeny s rodinnym domom. Ciastocne je vyuíívany na garázovame

motorového vozidla a najma ako skladové miestností. Jedná sa o samostatne stojaci objekt osadeny v zadnej ¿asti
pozemku. Je to stavba s niááím Standardom vybavenia napojená Ien na rozvody NN. Základové konátrukcie
hospodárskeho objektu tvorí prosty betón. Stenové konátrukcie sú murované do hr. 30 cm, strop je zelezobetónovy a
omietky sú na báze umelych látok. Do hospodárskeho objektu sa vstupuje cez vráta, dvere sú hladké, okná sú drevené
zdvojené. Krytína je plechová s náterom a klampiarske konStrukcíe sú z pozmkovanéhoplechu. Podlahy v hospodárskom
objekte majú cementovy poter. Hospodársky objekt je bol dany do uiívania v roku 2006.
Zastavaná piocha hospodárskeho objektu je 37,76 m2.
Predmet drazbv sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Cena predmetu drazby zistená znaleckym posudkom c. 1^2017 zo dña 31.01.2017,
vyhotoven^m súdnym znalcom Ing. Michaelou Dírerovou:
170.000,- EUR (slovom: jednostosedemdesiattisíc EURO)
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Najnizáie podanie:
170.000,- EUR (slovom: jednostosedemdesiattisíc EURO)

Minimálne prihodenie:
500,-EUR (slovom páfsto EURO)

V^áka drazobnej zábezpeky:
15.000,-EUR (slovom patnást'tisíc EURO)

Spósob a lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky:

A. Spósob zlozenia drazobnej zábezpeky:

a) v hotovosti k rukám drazobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania drazby,

b) vklad na bankovy úcet drazobníka (cislo útítu 2921855440/1100, vedeny v Tatra banka, a.s., VS- 017 IBAN- SK44 1100
0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je original dokumentu ,,vklad v hotovosti na úcet" s oznacením ze
ide o drazobnú zábezpeku ku konkrétnemu cMu drazby (nutnosf súcasného dolozenia kópie takéhoto dokladu)
Vpnpade akéhokolvek bezhotovostného prevodu drazobnej zábezpeky musí byt' tato k okamihu otvorenia drazbv
preukázatefne pripísaná na úcet drazobníka,

c) banková záruka (jej original alebo úradne overená kópia) vprospech drazobníka svyhradou prevodu platby po
doruceru zápisruce o vykonaní drazby za predpokladu, áe úcastník drazby sa stane vydrazitefom,

d) notárska úschova (original alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úsch'ovu),
e) úhrada drazobnej zábezpeky nie je mozná platobnou kartou alebo sekom.
Pozn.: iny spósob úkrady drazobnej zábezpeky je vylúceny.

B. Lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky:

- lehota na úhradu drazobnej zábezpeky sa koncí otvorením drazby
C. Spósob vrátenia drazobnej zábezpeky:
- v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD

Spdsob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením:

a) v hotovosti k rukám drazobníka, v mieste jeho sídla, najneskór do 15 dní odo ciña skonCenia drazby

b) platba vkladom na úíet drazobníka alebo bankovym prevodom na úcíet drazobníka (éíslo úcítu 2921855440/1100
vedeny v Tatra banka a.s., VS: 017, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), soznaíením ¿isla drazby!

najneskór do 15 dru odo dna skoníenia draáby

Obhliadka predmetu drazby:

1^^
h ^ñf017 °15:15 h0d"' stretnutie záujemcov je pred rodirm^m domom so súpisnym eíslom 218 na ulici
Miíinská cesta í. 20 v meste Banská Bystrica.

S^i
x ^ 20;°l2017 °15:15 h°d" stretnutie záujemcov je pred rodinnym domom so súpisnym ¿ííslom 218 na ulici
Miíinská cesta í. 20 v meste Banská Bystrica.
Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho prava k predmetu drazby:

V zmysle ust § 27 ods, 1Zákona o DD: ,,Ak uhradil vydrcáüet cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza na neho

t%£Tleh°™V™° *P/edmetu drazby udelenímpríklepu^oneplati^kjevydrazüeromosobaktorájevovinnázapísaisa

do registra partnerov_ verejneho sektorapodta osobitného predpisu (Zákon c. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmenea áoplnem mektorych zakonov), ak v case príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dñu zavlatenia ceny dosiahnutei

vydrazemm vydrazitetom zamkápohtadávka veriteta v rozsahu uspokojenia ventera z vyfazku drazby."

"ostannutej

Podmienky odovzdania predmetu drazby vydrazitel'ovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydrazením podl'a § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedtíeny odpis notárskej zápisruce osvedcujúcej priebeh drazby podl'a § 29 Zákona o DD

•

Po nadobudnuti' vlastníckeho alebo iného prava vydrazitel'a k predmetu díazby,(tj. ;pó zaplatení ceny dosiahnutei
vydrajemm podra § 27 ods. 1 Zákona oDD), je drazobník povinny odovzdat'predmet drazby a listiny, ktoS
osyed&ju vastnicke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom drazby alebo osvedcujú iné prava
vydrazrtelak predmetu drazby, bez zbytocného odkladu vydraziterovi; vydrazitel' prevzatie predmetu drazby

pisomne potvrdi,

•

J

Ak ide odraábu bytu domu, inej nehnutel'ností, podniku alebo jeho íasti alebo ak najnizsie podanie hnutel'nych

nrS ^Z a T n^^ál !;0dnÓt Presiahnu sumu 33"193'92 €, predchádzajúci vlastník je povinny odovzdat'
predmet drazby na zaklade predlozenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a

AUKÜVÁ SPOLOÍNOSf 8.r.o., Kopeianska 10,851 01 Bratislava, ICO- 46141341

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka e ■ 72494/B
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bez zbytocnych priet'ahov. Drazobník je povinny na mieste spísaf zápisnicu o odovzdam predmetu drazby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby podpísu predchádzajúci vlastník predmetu drazby, vydrazitel a drazobník.
jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydrazitel. Ak niektora

osoba odmietne zápisnicu podpísat' alebo ju prevziat', tato skutoCnosf sa vyznaci v zápisnici a zápismca sa povazuje

za odovzdanú aj tejto osobe; o tom drazobník tuto osobu poucl Na ostatné nálezitosti zápisnice o odovzdaní
predmetu drazby sa pouzijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmxjsle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydraziteV.
Priebeh drazby osvedíí notárskou zápisnicou:

JUDr. Barbora Behylová, notar, so sídlom Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrka.
Upozomenie/pouíenie:

,

^^

„„

.

..

,

V prípade, ak sa spochybñuje platnost' záloznej zmluvy alebo boli poruáené ustanovenia Zákona o DD, moze osoba, ktora
tvrdí ze tym bola dotknutá na svojich právach, poziadat' súd, aby urcil neplatnost' drazby. Pravo domáhaf sa urcerua
neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu okrem prípadu, ak dovody neplatnosU
drazby súvisia so spáchaním trestného íinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci
vlastník predmetu drazby v case príklepu hláseny trvaly pobyt podl'a osobitného predpisu (zakon 253/1998 Z. z.); V tomto
prípade je mozné domáhat'sa neplatnosti drazby ajpouplynutí tejto lehoty.

^

Osoba, ktorá na základe vyááie uvedeného pódala na sude zalobu o neplatnost' drazby, je povmná oznamit pnslusnemu
okresnému úradu zacatie súdneho konania. Úcastníkmi súdneho konania o neplatnost' drazby sú navrhovatel drazby,
drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a ust. § 21 odsek 2. Zákona o DD.
Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd ardil drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
Neplatnost' drazby rúe je mozné vyslovit' z dovodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo prícinou oneskoreneho zacaüa
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 iné ako vlastnícke pravo, vykonat' riadnu obhliadku predmetu drazby.
VSetky osoby, ktoré majú kpredmetu drazby iné prava, ich musia preukázat' najneskór do termínu otvorenia drazby
a uplatnit' ich na drazbe ako drazitelia.
V Bratislave, dña 15.03.2017
,FRÁVAP;Mt

?H: 5K 202

Mgr. Marek ^"iráel
konatel'

AUKCNÁ SPOLOCNt)ST s.r.o.

Vybavuje: JUDr. Barbora Mrúzová, PhD., tel.: +421 903 747 587

BANSKÁ BYSTKICA

MAR.
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