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OZNAMENIE O DRAZBE
BestAuctions, s. r. o.

v zmysle §17 zákona NRSR c.527/2002 Z.z.
vyhlasuje konanie drazby

drazobník.

BestAuctions, s. r. o.

zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vl.c.: 108753/B
Seberíniho 9,821 03 Bratislava - mestská case Ruzinov

so sídlom:
ICO:

50 107 607 u

v mene spolocnosti:

navrhovatet':

JUDr. Edita Supová - konatel'

Floor RAST, s. r. o.

zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.c.: 107120/B

sojídlom:

Jozefská 2987/19,811 06 Bratislava - mestská casf Staré Mesto, SR

ICO:

44 682 212

zastúpeny na zákiade pfnej moci:

Advokátska kancelária KZ partners, s. r. o.

Slnecná 4, 903 01 Senec, ICO: 47 236 477
v mene spolocnosti: Mgr. Kristína Harvanová Cernayová - advokát/konater

predmet drazby:

- Stavby - Rozostavany bytovy dom B 103, B 104, ktorá je postavená na pozemku parcely registra »C* katastra
nehnuternosti evidovanejna katastrálnej mape s pare. c. 3681/732, o vymere 1009 m2, druh pozemku: zastavanéplochy

a nádvoria, zapísaná na liste vlastníctva c. 7672, vedenom Okresnym úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, pre
okres Banská Bystrica, pre otee Banská Bystrica a katastrálne územie Radvañ (cfaiej íen BByto vy dom");

- pozemku parceiy registra ,C" katastra nehnuternosti evidovanej na katastrálnej mape, s pare, c 3681/732, o vymere
1009 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísany na liste vlastníctva c. 7672, vedenom Okresnym úradom
Banská Bystrica, katastrálny odbor, pre okres Banská Bystrica, pre obec Banská Bystrica a katastrálne územie Radvañ
(dálej len npozemokn);
Rozostavané bvtv:

-bytc. 4nachádzajúcisana l.p. Bytovéhodomu, vchodA, o vymere97,67m2,podielpríestorunaspolocnych castiach
a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvtastnícky podiel k pozemku o vetkosti 9767/401460; v celku v podiele
1/1.

- bytc. 5 nachádzajúci sa na l.p. Bytového domu, vchodA, o vymere 84,50 m2, podiel príestoru na spoíocnych castiach
a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spoíuvlastnícky podiel kpozemku o vetkosti 8450/401460- v celku vpodiele
1/1.

-J>yt c. 6 nachádzajúci sa na l.p. Bytového domu, vehod A, o vymere 109,07 m2, podiel príestoru na spolocnych

castiach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvtastnícky podiel k pozemku o vetkosti 10907/401460; v celku
v podiele 1/1.

^byt c. 10 nachádzajúci sa na 2.p. Bytového domu, vchod A, o vymere 97,67 m2, podiel príestoru na spolocnych
Gistlach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spoíuvlastnícky podiel k pozemku o veíkosti 9767/401460; v celku
v podiele 1/1.

-Jyyt c. 11 nachádzajúci sa na 2.p. Bytového domu, vchod A, o vymere 84,50 m2, podiel príestoru na spolocnych
castiach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spoíuvlastnícky podiel k pozemku o velkost/ 8450/401460; v celku
v podiele 1/1.
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- byt c. 12 nachádzajúd sa na 2.p. Bytového domu, vchod A, o vymere 56,64 m2, podiel priestoru na spolocnych
castiach a spolocnych zaríadeniach Bytového domu a spofuvlastnícky podiel k pozemku o verkosti 5664/401460; v celku
vpodiele 1/1.

- byt c 13 nachádzajúd sa na 2,p. Bytového domu, vchod A, o vymere 87,89 m2, podiel priestoru na spolocnych
castíach a spolocnych zaríadeniach Bytového domu a spofuvlastnícky podiel k pozemku o verkosti 8789/401460; v celku
vpodiele 1/1.

- byt c. 18 nachádzajúd sa na 3.p. Bytového domu, vchod A, o vymere 97,67 m2, podiel priestoru na spolocnych
castiach a spolocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o verkosti 9767/401460; v celku
vpodiele 1/1.
- byt c. 19 nachádzajúd sa na 3.p. Bytového domu, vchod A, o vymere 84,50 m2, podiei priestoru na spolocnych

castiach a spolocnych zaríadeniach Bytového domu a spofuvlastnícky podiel k pozemku o verkosti 8450/401460; v celku
vpodiele 1/1.

- byt c. 20 nachádzajúd sa na 3.p. Bytového domu, vchod A, o vymere 56,64 m2, podiel priestoru na spolocnych

castíach a spolocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o velkosti 5664/401460; v celku
vpodiele 1/1.

- byt c. 21 nachádzajúd sa na 3.p. Bytového domu, vchod A, o vymere 52,52 m2, podiel priestoru na spolocnych
castíach a spolocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o vetkosti 5252/401460; v celku
vpodiele 1/1.
- byt c. 26 nachádzajúd sa na 4.p. Bytového domu, vchod A, o vymere 97,97 m2, podiel priestoru na spolocnych

castiach a spolocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o verkosti 9797/401460; v celku
vpodiele 1/1.
- byt c 27 nachádzajúd sa na 4.p. Bytového domu, vchod A, o vymere 84,63 m2, podiel priestoru na spolocnych

castiach a spoiocnych zaríadeniachBytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o verkosti8463/401460; v celku
vpodiele 1/1.

- byt c. 28 nachádzajúd sa na 4.p. Bytového domu, vchod A, o vymere 111,01 m2, podiel priestoru na spolocnych

castiach a spolocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o verkosti 11101/401460; v celku
vpodiele 1/1.
• byt & 1 nachádzajúd sa na prízemí Bytového domu, vchod B, o vymere 97,67m2, podiel priestoru na spolocnych

castiach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spofuvlastnícky podiel k pozemku o verkosti 9767/401460; v celku
vpodiele 1/1.

-bytc.2 nachádzajúd sa na prízemí Bytového domu, vchod B, o vymere 84,50 m2, podiel priestoru na spolocnych
castiach a spolocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o verkosti 8450/401460; v celku
vpodiele 1/1.

- byt c 3 nachádzajúd sa na prízemí Bytového domu, vchod B, o vymere 78,10 m2, podiel priestoru na spolocnych
castiach a spolocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o verkosti 7810/401460; v celku
vpodiele 1/1.

-bytc.7 nachádzajúd sa na l.p. Bytového domu, vchod B, o vymere 108,82 m2, podiel príestoru na spolocnych

castíach a spolocnych zaríadeniach Bytového domu a spofuvlastnícky podiel k pozemku o verkosti 10882/401460; v celku
vpodiele 1/1.

-bytc.8 nachádzajúd sa na l.p. Bytového domu, vchod B, o vymere 84,50 m2, podiel príestoru na spolocnych castíach
a spolocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o verkosti 8450/401460; v celku vpodiele
1/1.

-bytc.9 nachádzajúd sa na l.p. Bytového domu, vchod B, o vymere 97,67 m2, podiel priestoru na spolocnych castíach
a spolocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o velTcostí 9767/401460; v celku vpodiele
Vi- byt c. 14 nachádzajúd sa na 2.p. Bytového domu, vchod B, o vymere 52,17 m2, podiel priestoru na spolocnych
castíach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o verkosti 5217/401460; v celku
vpodiele 1/1.
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á 15 nachádzajúd sa na 2.p. Bytového domu, vchod B, o vymere 56,64 m2, podiel priestoru na spoiocnych

castiach a spoiocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvíastnícky podiel k pozemku o verkosti 5664/401460; v celku
vpodiele 1/1.

-^byt c. 16 nachádzajúd sa na 2.p. Bytového domu, vchod B, o vymere 84,50 m2, podiel priestoru na spoiocnych
castiach a spoiocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvíastnícky podiel k pozemku o verkosti 8450/401460; v celku
vpodiele 1/1.

-byt c. 17 nachádzajúd sa na 2.p. Bytového domu, vchod B, o vymere 97,67 m2, podiel priestoru na spoiocnych

castiach a spoiocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvíastnícky podiel k pozemku o verkostí 9767/401460; v celku
vpodiele 1/1.

^byt c. 22 nachádzajúd sa na 3.p. Bytového domu, vchod B, o vymere 52,17 m2, podiel priestoru na spofocnych
castiach a spoiocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvíastnícky podiel k pozemku o verkosti 5217/401460; v celku
vpodiele 1/1.

- byt c. 23 nachádzajúd sa na 3.p. Bytového domu, vchod B, o vymere 56,64 m2, podiel priestoru na spoiocnych
castiach a spoiocnych zariadeniach Bytového domu a spoluviastnícky podiel k pozemku o verkosti 5664/401460; v celku
vpodiele 1/1.

^byt c. 24 nachádzajúd sa na 3.p. Bytového domu, vchod B, o vymere 84,50 m2, podiel priestoru na spoiocnych
castiach a spoiocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvíastnícky podiel k pozemku o verkosti 8450/401460; v celku
vpodiele 1/1.

-byt c 25 nachádzajúd sa na 3.p. Bytového domu, vchod B, o vymere 97,67 m2, podiel priestoru na spoiocnych
castiach a spoiocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvíastnícky podiel k pozemku o verkosti 9767/401460; v ceiku
vpodiele 1/1.

-J>yt c. 29 nachádzajúd sa na 4.p. Bytového domu, vchod B, o vymere 83,99 m2, podiel priestoru na spoiocnych
castiach a spoiocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvíastnícky podiel k pozemku o verkosti 8399/401460; v celku
vpodiele 1/1.

~J>yt c 30 nachádzajúd sa na 4.p. Bytového domu, vchod B, o vymere 84,79 m2, podiel priestoru na spofocnych
castiach a spofocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvíastnícky podiel k pozemku o verkosti 8479/401460; v celku
vpodiele 1/1.

- byt c. 31 nachádzajúd sa na 4.p. Bytového domu, vchod B, o vymere 97,97 m2, podiel priestoru na spoiocnych
castiach a spoiocnych zariadeniach Bytového domu a spoluviastnícky podiei k pozemku o verkosti 9797/401460; v celku
vpodiele 1/1.

Rozostavané nebvtové priestorv:

-garázc. 1 nachádzajúca sa v suteréne Bytového domu, vchod A, o vymere 793,60 m2, podiel priestoru na spoiocnych

castiach a spoiocnych zariadeniach Bytového domu a spoluviastnícky podiei k pozemku o vel'kosti 79360/401460;

v

celku vpodiele 1/1.

- skladovy priestor c 10 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod A, o vymere 2,36 m2, podiel priestoru na
spofocnych castiach a spofocnych zariadeniach Bytového domu a spoluviastnícky podiel k pozemku o verkosti
236/401460; v celku vpodiele 1/1.

- skladovy priestor c. 11 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod A, o vymere 2,36 m2, podiel priestoru na
spoiocnych castiach a spoiocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvíastnícky podiei k pozemku o verkosti

236/401460; v celku v podiele 1/1.

- skladovy priestor c. 12 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod A, o vymere 2,35 m2, podiel priestoru na
spoiocnych castiach a spoiocnych zariadeniach Bytového domu a spoluviastnícky podiel k pozemku o verkosti

235/401460; v celku vpodiele 1/1.

- skladovy priestor c. 13 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod A, o vymere 2,35 m2, podiel priestoru na
spoiocnych castiach a spoiocnych zariadeniach Bytového domu a spoluviastnícky podiel k pozemku o verkosti
235/401460; v celku vpodiele 1/1.
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- skiadovy priestor c. 14 nachádzajúd sa vsuteréne Bytového domu, vchod A, o vymere 2,33 m2, podiei priestoru na
spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spofuvlastnícky podiei k pozemku o vetkosti
233/401460; v celku vpodiele 1/1.

- skiadovy priestor c. 15 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod A, o vymere 2,33 m2, podiei priestoru na
spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spofuvlastnícky podiei k pozemku o vetkosti
233/401460; v celku vpodiele 1/1.

- skiadovy priestor c. 2 nachádzajúd sa vsuteréne Bytového domu, vchod A, o vymere 2,24 m2, podiei priestoru na
spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spofuvlastnícky podiei k pozemku o vetkosti
224/401460; v celku vpodiele 1/1.
- skiadovy priestor c. 3 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod A, o vymere 1,76 m2, podiei priestoru na

spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiei k pozemku o vetkosti
176/401460; v celku v podiele 1/1.
- skiadovy priestor c. 4 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod A, o vymere 1,76 m2, podiei priestoru na

spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiei k pozemku o vetkosti
176/401460; v celku v podiele 1/1.

- skiadovy priestor c. 5 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod A, o vymere 2,50 m2, podiei priestoru na
spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spofuvlastnícky podiei k pozemku o vetkosti
250/401460; v celku v podiele 1/1.

- skiadovy priestor c. 6 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod A, o vymere 1,76 m2, podiei priestoru na
spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spofuvlastnícky podiei k pozemku o vetkosti
176/401460; v celku vpodlefe 1/1.
- skiadovy priestor c. 7 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod A, o vymere 1,78 m2, podiei priestoru na

spoiocnych castiach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiei k pozemku o vetkosti
178/401460; v celku v podiele 1/1.

- skiadovy priestor c. 8 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod A, o vymere 2,22 m2, podiei priestoru na
spoiocnych castiach a spoiocnych zariadeniach Bytového domu a spofuvlastnícky podiei k pozemku o vetkosti
222/401460; v celku v podiele 1/1.
- skiadovy priestor c. 9 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod A, o vymere 3,18 m2, podiei priestoru na

spoiocnych castiach aspoloñnych zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiei k pozemku o vetkosti
318/401460; v celku v podiele 1/1.

- iny nebytovy priestor c, 30 nachádzajúd sa na prízemí Bytového domu, vchod A, o vymere 57,57 m2, podiei priestoru
na spoiocnych castiach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiei k pozemku o vetkosti
5757/401460; v celku v podiele 1/1.
■ iny nebytovy priestor c. 31 nachádzajúd sa na prízemíDytového domu, vchodA, o vymere 128,77 m2, podiei priestoiv

na spolocnych castíach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiei k pozemku o vetkosti
12877/401460; v celku v podiele 1/1.

- iny nebytovy priestor c. 32 nachádzajúd sa na prízemí Bytového domu, vchod A, o vymere 75,99 m2, podiei priestoru
na spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiei k pozemku o vetkosti
7599/401460; v celku v podiele 1/1.

- iny nebytovy priestor c. 33 nachádzajúd sa na prízemí Bytového domu, vchod A, o vymere 20,60 m2, podiei priestoru
na spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiei k pozemku o vetkostí
2060/401460; v celku vpodiele 1/1.

- iny nebytovy priestor c. 34 nachádzajúd sa na prízemíBytového domu, vchod A, o vymere 264,38 m2, podiei priestoru
na spoiocnych custiach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiei k pozemku o vetkostí

26438/401460; v celku v podiele 1/1.

- skiadovy priestor 6 16 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod B, o vymere 1,46 m2, podiei priestoru na
spolocnych castíach a spoiocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiei k pozemku o vetkostí
146/401460; v celku v podiele 1/1.
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- skladovy príestor c. 17 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod B, o vymere 1,78 m2, podiel priestoru na
spolocnych castiach a spotocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku overkosti
178/401460; v celku v podiele 1/1.

- skladovy príestor c. 18 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod B, o vymere 1,78 m2, podiel priestoru na
spolocnych castiach aspoiocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku overkosti
178/401460; v celku v podiele 1/1.

- skladovy príestor c. 19 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod B, o vymere 1,76 m2, podiel priestoru na
spolocnych castíach aspoiocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku overkosti
176/401460; v celku v podiele 1/1.

- skladovy príestor c 20 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod B, o vymere 2,50 m2, podiel priestoru na
spolocnych castiach a spolocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o vetkosti
250/401460; v celku v podiele 1/1.

- skladovy príestor c. 21 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod B, o vymere 1,76 m2, podiel priestoru na
spolocnych castiach aspoiocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku overkosti
176/401460; v celku v podiele 1/1.

- skladovy príestor c. 22 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod B, o vymere 1,76 m2, podiel priestoru na
spolocnych castiach aspoiocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku overkosti
176/401460; v celku v podiele 1/1.

- skladovy príestor c. 23 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod B, o vymere 2,24 m2, podiel priestoru na
spolocnych castiach aspoiocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku ovelkostí
224/401460; v celku v podiele 1/1.

- skladovy príestor c. 24 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod B, o vymere 2,33 m2, podiel priestoru na
spolocnych testiach aspoiocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku overkosti

233/401460; v celku v podiele 1/1.

- skladovy príestor c 25 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod B, o vymere 2,33 m2, podiel priestoru na
spolocnych castiach aspoiocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku overkosti

233/401460; v celku v podiele 1/1.

- skladovy príestor c. 26 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod B, o vymere 2,35 m2, podiel priestoru na
spolocnych castiach aspoiocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku ovelkostí

235/401460; v celku v podiele 1/1.

- skladovy príestor c. 27 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod B, o vymere 2,35 m2, podiel priestoru na
spolocnych castiach aspoiocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku overkosti
235/401460; v celku v podiele 1/1.

- skladovy príestor t 28 twchád&júti su v suteréne Bytového domu, vchod B, o vymere 2,36 m2, podiel priestoru na
spolocnych castiach aspoiocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku overkosti

236/401460; v celku vpodiele 1/1.

- skladovy príestor c. 29 nachádzajúd sa v suteréne Bytového domu, vchod B, o vymere 2,36 m2, podiel priestoru na
spotocnych castiach aspoiocnych zaríadeniach Bytového domu aspoluv/astnícky podiel k pozemku overkosti
236/401460; v celku v podiele 1/1.

- skladovy príestor c. 35 nachádzajúd sa na prízemí Bytového domu, vchod B, o vymere 3,32 m2, podiel priestoru na
spolocnych castíach aspoiocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluv/astnícky podiel k pozemku overkosti

332/401460; v celku v podiele 1/1.

- skladovy príestor c. 36 nachádzajúd sa na prízemí Bytového domu, vchod By o vymere 1,99 m2, podiel priestoru na
spolocnych castiach aspoiocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku overkosti
199/401460; v celku v podiele 1/1.

- skladovy príestor c. 37 nachádzajúd sa na prízemí Bytového domu, vchod B, o vymere 1,91 m2, podiel priestoru na
spotocnych castiach a spolocnych zaríadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku overkosti
191/401460; v celku v podiele 1/1.
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- skladovy priestor c. 38 nachádzajúd sa na prízemí Bytového domu, vchod B, o vymere 3,22 m2, podiel priestoru na
spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o vefícosti
322/401460; v ceiku v podiele 1/1.

miesto otvorenia drazby:

zasadacia miestnost c. 250 (mala zasadacka) na 2. poschodí budovy

Mestského úradu v Banskej Bystrici, Ceskoslovenskej armády 26,974 01
Banská Bystrica

dátum a cas otvorenia drazby:

12.06.2017 o 10:00hod.

najnizsie podanie:

1.300.000,- EUR slovom: jeden milión trístotisíc eur

drazobná zábezpeka:

30.000,-EUR slovom: tridsattisk eur

minimálne prihodenie:

1.000,-EUR sfovom: tiste eur

obhliadka nehnutel'nosti:
/v mieste predmetu drazby/

22.05.2017 od 10:00 do 10:30
23.05.2017 od 10:00 do 10:30

jedná sa o prvú drazbu
priebeh drazby bude osvedcovaf notárskou zápisnicou:

JUDr. Jozef Ocel' - Ceskoslovenskej armády 26,974 01 Banská Bystrica
Oznacenie a odís predmetu drazbv a ieho stav;

Rozostavany bytovy dom B 103, B 104 sa nachádza v Banskej Bystrici, casf Radvañ na Medenej ulici. Bytovy dom bol

rozostavany na základe stavebného povolenia, ktoré nadobudlo právoplatnost dña 31.8.2007. Dom je vo vysoko stádiu
rozpracovanosti, bohuzial' uz niekol'ko rokov sú stavebné dokoncbvacie práce zastavené. Pocas tohto obdobia sa prejavili
chyby stavby a nedokoncenosf niektorych konstrukcií tak, ze následne vznikli d'alsie poskodenia stavby, ktoré sú
vymenované nizsie. Budova rozostavaného bytového domu B 103, B 104 sa nachádza na pozemku pare. c. 3681/732,

k.ú. Radvañ. Hozemok o vymere 1009 m2 je plne zastavany bytovym domom, preto predmetom hodnotenia nie sú
okolité spevnené plochy, ktoré vsak boli zjavne budované pre komunikacné úcely obyvatel'ov domu. V tesnej blízkosti
rozostavaného bytového domu sa nachádza rozostavany takmer identicky bytovy dom B 101, B 102, ktory je podl'a
vonkajsieho vzhl'adu taktiez vo vysokom stave rozpracovanosti. Rovnobezne s "dvojickami" domov B 103, 104 a B 101,

102 je rozostavany rad siestich bodovych bytovych domov. Tieto sú vsak iba v stave zastreseného betónového skeletu,
jeden z nich má ciastoene vymurované obvodové vyplne. Celkovo je areál v ktorom sú rozostavané bytové domy v
zanedbanom stave, chodníky sú ciastoene zbortené, prerastené burinou, nie sú dokoncené inzinierske siete, vjazdy do
podzemnych garázi a terénne úpravy. Pozemok zastavany stavbou hodnoteného bytového domu je obkoleseny
pozemkom par.c. 3681/257, ktory je vo viastníctve iného vlastníka (ciastoeny LV c. 5930 je v prílohe tohto posudku). Byty
a nebytové priestory hodnoteného bytového disponujú k tomuto pozemku právom zriadenia stavby vodovodnej, plynovej

a elektrickej prípojky prava vstupu, prechodu a prejazdu cez pozemok parce. 3681/257. Podl'a územného planu Mesta

Banská Bystrica, uznesenie 19/2015 je bytovy dom postaveny na ploche s funkenym vyuzitím PB 01 - zastavba bytovymi
domami Toto územie je vo vácsej casti obkoiesené územím s funkenym vyuzitím PB 02 - zastavba rodinnymi domami. V
zmysle tohto územného plánu aj v skutoenosti prebieha vystavba na Medenej ulici. Jadro bytovych domov, z ktorych cast
ie v rozostavanom dome je lemované zástavbou modernych rodinnych domov. Objekt B 103, B 104 ma sest podlazi.
Podlazia sú komunikacné prepojené dvoma schodiskami a vytahmi. 1. podzemné podlazie je vyuzívane najma pre
parkovanie (25 parkovadeh státí), sú tam umiestnené skladové (28 kójí) a technologicke priestory. Na 1 nadzemnom
podlazí sú 3 byty, 4 kóje, kotolña, a nebytové priestory, ktorych póvodné plánované vyuzítie bolo pre lekaren a
ambulanciu Tieto priestory mózu bytf ale takmer rubovol'ne komerene vyuzité. Vstup do bytového dom je cez vchod a
rampu zo strany Medenej ulice. Dve "obytné veze" bytového domu sú na 1. NP prepojené spojovacim krckom, v ktorom

sú taktiez nebytové priestory. 2. az 5. NP je zastavané bytmi v nasledovnom pofte: 2.NP - 6 b.-1, 3.NP - 8 bj, 4.NP - 8
bi 5 NP - 6 bj 5 NP je ciastoene podkrovné. Spoiu má bytovy dom B 103, B 104 - 31 bytovych jednotiek a 38
nebytovych priestorov. Nebytové priestory vsak mozu byf po mensích stavebnych úpravách delene al. spajane.
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Hodnoteny pozemok sa nachádza v Banskej Bystrici, v casti Radvañ, na Medenej ulici. Pozemok má parcelné císla
3681/732 s vymerou 1009 m2. Mesto Banská Bystrica - lezf vo Zvolenskej kotline, v údolí rieky Hron medzi Kremnickymi
a Starphorskymi vrchmi a Pol'anou. Mesto Banská Bystrica je krajské mesto s poctom obyvatel'ov cea 78.000. Cast

Radvañ je na juho-západnom okraji mesta. Pozemok o vymere 1009 m2 je plne zastavany bytovym domom. V tesnej

blfzkosti rozostavaneho bytového domu sa nachádza rozostavany takmer identicky bytovy dom B 101 a B 102, ktory je
podl'a vonkajsieho vzhradu taktiez vo vysokom stave rozpracovanosti. Rovnobezne s "dvojickami" domov B 103^ 104 a B
101, 102 je rozostavany rad síestich bodovych bytovych domov. Tieto sú vsak iba v stave zastreseného betónového
skeietu, jeden z nich má ciastoene vymurované obvodové vyplne. Celkovo je areál v ktorom sú rozostavané bytové domy
v zanedbanom stave, chodníky sú aastoene zbortené, prerastené burinou, nie sú dokoncené inzinierske siete, vjazdy do
podzemnych garázi a terénne úpravy. Pozemok zastavany stavbou hodnoteného bytového domu je óbkoleseny
pozemkom pane. 3681/257, ktory je vo vlastníctve iného vlastníka (ciastocny LV c. 5930 je v prílohe tohto posudku) Byty
a nebytove priestory hodnoteného bytového disponujú k tomuto pozemku právom zriadenia stavby vodovodnej, piynovej
a elektrickej prípojky prava vstupu, prechodu a prejazdu cez pozemok parce. 3681/257. Na pozemkoch sú vybudované
pripojenia na vsetky dostupné inzinierske siete, t.j. vodovod, elektriku, piyn a kanalízáciu.
Predmet drazby sa drazí v stave v akom stojí a lezí.
Vseobecná hodnota predmetu drazbv.-

Znaleckym posudkom císlo 19/2017 zo dña 15.04.2017 vypracovanym spotocnosTou FINDEX, s.r.o., so sídlom

Bratislava, bola vseobecná hodnota predmetu drazby stanovená vo vyske 1.300.000,-EUR.

Prava a závazky na pred mete drazbv viaznuce a s ním spoiené. ktoré podstatnym sposobom ovplwnmú

hodnotu predmetu drazbv:
Neboii zistené.

Vzmysle ustanovenia § 151ma ods. 3 Obcianskehozákonníka, pri vykonezálozného prava záloznym veritel'om, ktorého

zálozné pravo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záioznych práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza

nezafazeny záloznymi právami ostatnych záioznych veritel'ov. Vzmysle ustanovenia § 151md ods. 1 písm. i)
Obcianskeho zákonníka zálozné pravo zaniká, ak sa vykonalo bez ohl'adu na uspokojenie veritel'a.
Prava osob vyplyvajúce z veenyeh bremien viaznucich na predmete drazby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho
prava drazbou. Predkupné pravo viaznuce na predmete drazby zaniká udelením príkJepu, ak vydrazitel' uhradil cenu
dosiahnutú vydrazením predmetu drazby v ustanovenej tehote; to neptatí v prípade predkupného prava spoluvlastníkov

ved k spoluvlastníckemu podielu.
Podmienkv úcasti na drazbe:

1. Úcastníkom drazby je 9soba prítomná na drazbe, ktorá sa dostavila s dei'om urobif podanie a spíña

podmienky ustanovené zákonom. Úcastníkom drazby je osoba spósobilá na právne úkony. Z úcasti na drazbe sú

vylúcené osoby uvedené v §5 zákona 527/2002 Z.z.

2- Ucastník drazbv ie povinnv zlozir drazobnú zábezpeku uvedenú v tomto oznámení a to A) vkiadom
alebo bezhotovostnym prevodom do pokladne alebo na úcet drazobníka BestAuctions, s. r. o. vedeny v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000 VS:2017001 alebo B) do notárskej
uschovy, resp. Q bankoyou zárukou v prospech drazobníka BestAuctions, s. r. o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava mestská casT Ruzinov, ICO: 50 107 607. Vo vlastnom záujme ziadame zlozitel'ov, aby pri prevodnych príkazoch resp
yklade na úcte uvádzali do poznámky svoje iniciály. Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozit platobnou kartóu ani
sekom. Drazobná zábezpeka musí byf (v prípade sposobu jej zlozenia podl'a A) zlozená na úcte drazobníka
najneskor do otvorenia draicby alebo (v prípade spósobu jej zlozenia podl'a B a C) najneskor do otvorenía drazby
musí byf jej zlozenie dostatoene preukázané - vypis z bankového úctu, potvrdením o vkíade na úcet v hotovosti
original listinami preukazujúcimi zlozenie prostriedkov do notárskej úschovy, resp. vystavenie bankovej záruky
Neúspesnym úcastníkom drazby drazobník bezodkladne vráti drazobnú zábezpeku v prospech nimi oznaceného

bankového úctu alebo zabezpecí jej vydanie z notárskej úschovy, resp. bezodkladne vráti listiny preukazujúce zlozenie

vydanie bankovej listiny.

3. Ak nie je cena dosiahnutá vydrazením vyssia ako 6.640,-eur, je vydrazitel' povinny zaplatif cenu dosiahnutú
vydrazením hned' po skonceni drazby. Ak je cena dosiahnutá vydrazením vyssia ako 6.640,-eur, je vydrazitel' povinny
zaplatit cenu dosiahnutú vydrazením do 15 dní od skoncenia drazby a to vkiadom alebo bezhotovostnym
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prevodom do pokladne alebo na úcet drazobníka BestAuctions, s. r. o. vedeny v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000, VS:2017001. Na najvyssie podanie sa zapocítava
zlozená drazobná zábezpeka. Ak bola vydraziterom zlozená drazobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie

bankovej záruky, je vydrazitel' povinny zaplatit cenu dosiahnutú vydrazením v plnej vyske v uvedenych lehotách,
drazobník bez zbytocného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydrazením vráti vydrazitel'ovi zárucné listy. Cenu
dosiahnutú vydrazením nie je mozné zaplatití zapocítanfm. Platba zmenkou je neprípustná. Cenu dosiahnutú drazbou nie

je mozné dodatocne znízit1. Neuhradenie ceny vydrazeného predmetu drazby vydraziterom v ustanovenej lehote sa

povazuje za zmarenie drazby. V zmyste ust. §25 ods. 4 ZoDD, ak je drazba zmarená vydraziterom , drazobná zábezpeka
zlozená vydrazitel'om vrátane jej príslusenstva sa pouzije na úhradu nákladov zmarenej drazby v prípade opakovanej
drazby aj na náklady opakovanej drazby (nákiadmi drazby sú odmena drazobníka a náklady úcelne vynalozené
drazobníkom na zabezpecenie drazby).
Podmienkv odovzdania oredmetu drazbv wdrazitel'ovi:

Ak uhradí vydrazitel' cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke pravo
alebo iné pravo k predmetu drazby udelením priklepu.
Ak sa nespisuje notárska zápisnica osvedcujúca priebeh drazby, drazobník vydá bez zbytocného odkladu
vydrazitefóvi, ktory nadobudol vlastnícke pravo alebo iné pravo k predmetu drazby podl'a § 27, písomné potvrdenie o

vydrazení predmetu drazby. Ak ide o nehnutel'nos?, podnik alebo jeho cast alebo o hnutel'nu vec, kde najnizsie podanie
presiahne 33.193,92,-eur, dostane vydrazitel' dve vyhotovenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice bez zbytocného
odkladu.

Ak ide o byt, dom alebo inú nehnutel'nost, zasle drazobník po zaplatení ceny predmetu drazby jedno
vyhotovenie osvedceného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytocného odkladu príslusnej
správe katastra,

Ak nadobudol vydraziter vlastnícke pravo alebo ¡né pravo k predmetu drazby, je drazobník povinny podl'a

podmienok uvedenych v oznámení o drazbe odovzdae 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

zbytocného odkladu vydrazitel'ovi; vydrazitel' prevzatie predmetu drazby písomne potvrdí.

Ak ide o predmet drazby podl'a § 20 ods. 13, predchádzajúci vlastník je povinny odovzdat predmet drazby na
základe predlozenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a podl'a podmienok

uvedenych v oznámení o drazbe bez zbytocnych priefahov. Drazobník je povinny na mieste spísat zápísnicu o odovzdaní
predmetu drazby. V zápisnici uvedie okrem oznacenia predchádzajúceho vlastnika predmetu drazby, drazobníka,
vydrazitel'a a predmetu drazby najma podrobny opis stavu, v akom sa predmet drazby vrátane príslusenstva nachádzal
pri odovzdaní práv a závazkov viaznucich na predmete drazby.
Fyzické odovzdanie predmetu drazby sa uskutocní v termín stanoveny drazobníkom, spravidla 3

tyzdne po konaní drazby, nie vsak skor ako 2tyzdne po doplatení najvyssieho podania a to na základe
písomne/ vyzvy drazobníka, zaslanej po doplatení najvyséieho podania} v stanovenom termín je
predchádzajúci vlastník povinny odovzdat predmet drazby vydrazitetovi a vydraziter je povinny
zabezpecit'prevzatie predmetu drazby; inak zodpovedajú za skodu tym spósobenú.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby podpísu predchádzajúci vlastník predmetu drazby, vydrazitei' a
drazobník Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci viastník a dve vyhotovenia dostane vydrazitel'. Ak

niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísat alebo ju prevziat, tato skutocnost sa vyznací v zápisnici a zápisnica sa
povazuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom drazobník tuto osobu poucí.

Vsetkv nákladv spoiené s odovzdaním a orevzatím predmetu drazbv nesíe wdraziter. Tato povinnost sa nevztahuje na

náklady ktoré by inác nevznikli, ak ich svojou vinou sposobil predchádzajúci vlastník, majitel1 alebo drazobník alebo ak im
tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpecenstvo skody na predmete drazby prechádza z navrhovatel'a
drazby na vydrazitel'a dñom odovzdania predmetu drazby, v ten isty den prechádza na vydrazitera zodpovednosf za
skodu spósobenú v súvislosti s predmetom drazby. Ak je vydraziter v omeskaní s prevzatím predmetu drazby, nesie
nebezpecenstvo skody a zodpovednosf za skodu vydrazitel'.

V* prípade, ak sa spochybñuje platnost záloznej zmluvy alebo boli porusené ustanovenia zákona NR SR c.

527/2002 Z.z., móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na svojich právach, poziadaf súd, aby urcil neplatnost
drazby Pravo domáhat sa urcenia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dría priklepu okrem
prípadu ak dovody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo oytu, v
ktorom'má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v case priklepu hláseny trvaly pobyt podl'a osobitneho predpisu; v
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tomto prípade je mozné domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spolocnej drazby bude
neplatna len ta casf drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka (§ 23). Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a
predchadzajucej vety, je povinna oznamif príslusnej správe katastra nehnutel'ností zacatie súdneho konania Úcastníkmi
sudneho konania o neplatnosf drazby sú navrhovatel' drazby, drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá
osoba prvej vety. Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd urcil drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu
pnklepu Neplatnosf drazby me je mozne vyslovif z dovodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo prícinou oneskoreného
zacatia drazby konanie mej drazby tym istym drazobníkom na tom ¡stom mieste a ak neumoznil vlastník predmetu
drazby, ako aj osoba, ktora ma k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby

r V zmysie ust. §151m ods.4 Obcianskeho zákonníka je zálozca povinny strpief vykon zálozného prava a ie
povinny poskytnuf zaloznemu veritel'ovi súcinnosf potrebnú na vykon zálozného prava. Neposkytnutím pozadovanei
sucmnosti mozu byf naplnene znaky skutkovej podstaty trestného cinu poskodzovania veritei'a v zmysie §239 Trestného

zakonnika.

Vyzyvam vlastníka predmetu drazby, ako aj osoby, ktoré majú predmet drazby v drzbe reso

Tm-T'

V Z.my!'e~?12 °dSi2 Zákona ° dobrovol'nych drazbách umoznil záujemcom v^kona?

obhliadku predmetu drazby v stanovene termíny. Záujemcovia sa vopred pred vykonaním sarnotnej

obhliadky nahlasia u dotknutych osob alebo drazobníka.

"»uw«

Zároveñ vyzyvam vlastníka predmetu drazby, ako aj osoby, ktoré majú predmet drazby v drzbe

3°TC°V/ 3bV ^ VY™U draíobníka' v termíne v ne¡ stanoveny, odovzdal predmet drazby

V Bratislave, dna 5.5.2017

V Bratislave, dña 9.5.2017
BestAuctions, s. r. o.
Seberírybo 9
821

Navrhovatel': Floor RAST, s. r. o.

zastúpeny: Advokátska kancelária K2 partners, s. r. o.

v mene spolocnosti: Mgr. Kristína Harvanová Cernayová
advokát/konatel'

Ts: r? o

zast. konatel'om JUDr. EÓitou Supovou

Rovnopis oznámenia o drazbe, s úradne osvedcenym podpisom navrhovatel'om drazby, je ulozeny u drazobníka V

'zTpisnice

^^ ^ dmZbG (§ 2° ^ 13)je mVn0PÍS °ZnámenÍa ° draíbe Prflohou^edcfnZ odfsfnotírsklj
MESTSKY URAD
BANSKÁ SVSTR1CA

Vyvcscné ciña:

1 2. máj 2017

Zvescné dña:
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