DRA2BY & SPRÁVA POHEADAVOK

OZNÁMENIE O DRAZBE c. 018/2017
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:
Obchodné meno:
Sídlo:

AUKCNÁ SPOLOCNOSÍ s.r.o.
Kopfianska 10,851 01 Bratislava

ICO:

46141 341

Zapísany:
Bank. spojenie:

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

Zastúpeny:
e-mail:

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

Oznacenie navrhovatel'a drazby:
Obchodné meno:

Tatra banka, a.s.

Sídlo:

Hodzovo námestíe 3,811 06 Bratislava

ICO:
IC DPH:

00686 930
SK 7020000944

Zapísany:
Zastúpeny:

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka í.: 71/B
Ing. Jozef Kotleba, vedúci oddelenia Late CoIIections, na základe Dohody o plnomocenstve zo
dña 14.09.2011

Miesto, dátum a ías otvorenia drazby:
Miesto drazby:
miestnost' í. 405 na III. NP polyrunkcného objektu na Bakossovei ul.c\ 8 v Banskej Bystrici
Dátum drazby:

27.04.2017

úéastníkov:

09:30 hod

verejnost':

09:50 hod.

Cas otvorenia drazby:
¿as otvorenia pre
Cas otvorenia drazby pre

10:00 hod.

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

Pozn: Pokiat bude za úcastníka konaf na drazbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyzaduje sa

úradne osvedcená pravosí podpisu splnomocniteta.

Oznacenie drazby:
prvá drazba

Predmet drazby:
Predmetom drazby sú nehnutel'nosti nachádzajúce sa v okrese: Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie:
Banská Bystrica, zapísané v evidencii Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva é. 5337, a to
konkrétne:

> byt í. 3 nachádzajúci sa na 1. p. obytného domu, so súpisnym ííslom 1606, vchod: 4, na ulici 29. augusta 4 v Banskej
Bystrici (d'alej len ,,Dom"), postaven? na pozemku parcely registra ,,C" í. 1066/1, o vymere 958 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria (právny vzt'ah k parcele, na ktorej leáí stavba, nie je evidovanj^ na liste vlastníctva), spolu
so spoluvlastníckym podielom na spolocnych éastiach a spoloanych zariadeniach Domu o velicostí 626/30302 (d'alej
len ako ,,predmet drazby").

Prava a závdzky na predmete drazby:
a) Zákonné zálozné pravo podTa § 15 ods. 1 zákona í. 182/1993 Zb. v prospech spoloíenstva vlastníkov bytov a
b)

nebytovych priestorov 29. augusta 2-8, podl'a VZ1264/1998, VZ 2041/2007,

Zálozné pravo v prospech navrhovatel'a drazby, spolocnosti Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodzovo námestie 3

811 06 Bratislava, ICO: 00 686 930, podl'a V 5671/2010 zo dña 24.11.2010.
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Opis predmetu drazby/ Opis stavu predmetu drazbv:

Byt C. 3, v obytnom dome s. £. 1606, na pozemku p. ¿. 1066/1, k. ú. Banska Bystrica (ul. 29. augusta í. 4)
Predmet drazby sa nachádza na l.p. (2.NP) obylného domu na ulici 29. augusta £. 4 v zastavanom území mesta Banská
Bystrica, v strede obytného útvaru daného do uzívania v roku 1959. Dopravné spojenie s centrom je mestskou
autobusovou dopravou do 10 min. Obytny dom je udrziavany, v dobrom stavebno - technickom stave, jeho opotrebenie je
primerané veku.

Dispozicné riesenie sa predpokladá:

Predpokladá sa, ze byt £. 3 pozostáva z 2 obytnych miestností a prísluSenstva, ktorym sa chape: kuchyña, WC, kúpelña,
predsieñ a pivnica, ktorej piocha sa zarátava do podlahovej plochy bytu.

Celková podlahová piocha bytu í. 3 s prísluSenstvom sa predpokladá o velTcosti 62,58 m2 (vrátane vymery pivnicnej
kobky o vymere 6,38 m2).

Predpokladá sa, ze k bytu prislúcha balkón o vymere cea 1,72 m2.

Technicko - konstnikcné rieSenie sa predpokladá:
Obytny dom

Obytny dom je podpivniceny a má 4 nadzemné podlaáia. V suteréne sa nachádzajú pivnice, prácovne, zehliarne a

spolocné priestory. Na 1.NP sú obchodné priestory a na ostatnych podlaziach (2, - 4.NP) sa nachádzajú byty. Ide o radovy
murovany bytovy dom. Základy domu tvoria základové pásy s izolácíou protí zemnej vlhkosti. Stropy v obytnom dome
sú zelezobetónové tak ako schody, ktoré sú pokryté nááTapnou vrstvou z PVC. Krov obytného domu je dreveny s
valbovou strechou a Skridlovou krytinou. Klampiarske konátrukcie sú z pozinkovaného plechu. Obytny dom je celoploáne
zatepleny a omietky sú na báze umelych látok. Okná v spolocnych castiach obytného domu sú plastové s izolacnym
dvojsklom. Vchodové dvere sú taktiez plastové, profily s presklehím, ostatné dvere v spoloínych priestoroch sú plné a
hladké. Vnútorné omietky v obytnom dome sú vápenné hladké. Obytny dom je napojeny na verejné inzinierske siete voda, kanalizácia, plyn, elektro a tel. prípojku. V obytnom dome sa nenachádza vytfah. Obytny dom bol dany do uzívania
na základe ,,Potvrdenia vystaveného Spolocenstvom vlastníkov bytov a nebytov^ch priestorov zo dña 31.08.2010" v roku
1959.

VzhYadom na to, ze znalcovi nebol umoznen? prístup do predmetu drazby, opis predmetu drazby je prevzaty
z póvodného znaleckého posudku a z d'alSích dostupnych informácií, predlozenych za úÜelom poskytnutia úveru.
Predmet drazbv sa celkovo nachádza v stave zodpovedaTÚcom dobe a spósobu ieho wuzitia.

Cena predmetu drazby zistená znaleckym posudkom £. 11/2017 zo dña 29.01.2017,
vyhotoven^m súdnym znalcom Ing. Michaelou Dírerovou:
60.000,- EUR (slovom: Sesfdesiattisíc EURO)

NajnizSie podanie:
60.000,- EUR (slovom: Seslídesiattisíc EURO)

Minimálne prihodenie:
200,-EUR (slovom: dvesto EURO)

Vyáka drazobnej zábezpeky:
15.000,-EUR (slovom: patnásiftisíc 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 bankov? ú¿et drazobníka (íííslo úítu 2921855440/1100, vedeny v Tatra banka, a.s., VS: 018, IBAN: SK44 1100
0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je original dokumentu ,,vklad v hotovosti na úcet" s oznaíením, ze
ide o drazobnú zábezpeku ku konkrétnemu ííslu drazby (nutnostf súíasného dolozenia kópie takéhoto dokladu).
c) banková záruka (jej original alebo úradne overená kópia) v prospech drazobníka s vyhradou prevodu platby po
dorutíení zápisnice o vykonaní drazby za predpokladu, ze úíastník drazby sa stane vydrazitel'om,
d) notárska úschova (original alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada drazobnej zábezpeky rúe je mozná platobnou kartou alebo áekom.
Pozn.: iny sposob úhrady drazobnej zábezpeky je vylúceny.
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B. Lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky:

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

Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením:

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

b) platba vkladom na úcet drazobníka alebo bankovym prevodom na úcet drazobníka (físlo úítu 2921855440/1100
vedeny v Tatra banka, a.s., VS: 018, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), s oznacerdm c"ísla drazby'
najneskór do 15 dní odo dña skoncenia drazby.

Obhliadka predmetu draéby:
Termín c. 1: 04.04.2017 o 16:00 hod., stretnutie záujemcov je pred obytnym domom so súpisnym ííslom 1606, na ulici 29

augusta í. 4 v Banskej Bystrici.

Termín c. 2: 20.04.2017 o 16:00 hod., stretnutie záujemcov je pred obytnym domom so súpisnym ííslom 1606, na ulici 29

augusta i. 4 v Banskej Bystrici.

Pozn.: Nadobudnutie vlastntckeho prava k predmetu drazby:

V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: ,,Ak uhradil vydrazitet cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza na neho
vlastnícke pravo alebo iné pravo k predmetu drazby udelením príklepu; to neplatí, ak je vxjdraiiteíom osoba, ktorá je povinná zapísaí sa
do registra partnerov verejného sektora podta osobitného predpisu (Zákon c. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorych zákonov), ak v case príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dñu zaplatenia ceny dosiahnutej
vydrazením vydrazitetom zaniká pohtadávka veriteta v rozsahu uspokojenia veritefa z vyfazku drazby."
Podmienky odovzdania predmetu drazby vydrazitel'ovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydrazením podl'a g 27 ods. 1 Zákona o DD,

b) osvedíeny odpis notárskej zápisnice osvedcujúcej priebeh drazby podía § 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného prava vydrazitel'a k predmetu drazby (t.j. po zaplaterü ceny dosiahnutej
vydrazením podra g 27 ods. 1 Zákona o DD), je drazobrdk poviriny odovzdaf predmet drazby a listiny, ktoré

osvedcujú vlastnícke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom drazby alebo osvedcujú iné' prava
vydrazitel'a k predmetu drazby, bez zbytodného odkladu vydrazitel'ovi; vydrazitel' prevzatie predmetu drazbv

•

písomne potvrdí,

Ak ide o drazbu bytu, domu, inej nehnutel'nosti, podniku alebo jeho éasti alebo akiajnizáie podanie hnutel'nych

veci, práv a inych majetkovych hodndt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinny odovzdat'

predmet draáby na základe predlozenia osvediíeného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitera
bez zbytocnych prieffahov. Drazobrdk je povinny na mieste spísaf zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby
Zápismcu o odovzdaní predmetu drazby podpísu predchádzajúci vlastník predmetu drazby, vydraziteí a drazobrdk
Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydrazitel' Ak niektorá
osoba odmietne zápisnicu podpísatí alebo ju prevziaf, tato skutoínost' sa vyznaíí v zápisnici a zápisnica sa povazuje
za odovzdanú aj tejto osobe; o tom drazobník tuto osobu poucl Na ostatné nálezitostí zápisnice o odovzdaní
predmetu drazby sa pouzijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: Vzmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD vsetky náklady spojenés odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydrazitetl
Priebeh drazby osvedíí notárskou zápisnicou:

JUDr. Barbora Behylová, notar, so sídlom Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrica.
Upozornenie/pouCenie:

V prípade, ak sa spochybñuje platnosí záloznej zmluvy alebo boli poruáené ustanovenia Zákona o DD, móáe osoba ktorá
tvrch, ze tym bola dotknutá na svojich právach, poziadaf súd, aby urcíil neplatnost' drazby. Pravo domáhat' sa uríenia
neplatnosü drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti
drazby súvisia so spáchaním trestného íinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci
vlastník predmetu drazby v cíase príklepu híáseny trval? pobyt podl'a osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z z )■ v tomto
pnpade je mozné domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty.

Osoba, ktorá na základe vyáSie uvedeného pódala na sude zalobu o neplatnost' drazby, je povinná oznámif prísluánému
Okresnému úradu zacatie súdneho konania. Uíastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby sú navrhovater drazbv

drazobník, vydraziter, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podra ust. § 21 odsek 2. Zákona o DD

Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd uréil drazbu za neplatnú, údinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
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Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo prícinou oneskoreného za¿aua
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 k predmetu drazby iné prava, ich musia preukázaf najneskór do termínu otvorenia drazby
a uplatnit' ich na drazbe ako drazitelia.
V Bratíslave, dña 15.03.2017

Kopclanska \0,S51 01

,c ¿fe1* ^ 3«Mgr. Marek PirSel
konatel'

i

AUKCNÁ SPOLOéNOSf s.r.o.

Vybavuje: Mgr. Marek PirSel, tel.: +421 918 747 587

iVIESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyv
Zvc

29. MAR. 2017

//
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