Oznámenie o drazbe
(D 200617)

LICUOR group, a.s. ako drazobník oprávneny k v^konu dobrovornych draáieb v zmysle príslusnych
ustanovení zákona c. 527/2002 Z. z. o dobrovofriych drazbách a o doplnení zákona g. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej cinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorsích predpisov (dalej len „ zákon o
dobrovornych drazbách") zverejñuje na základe návrhu zálozného veritera v zmysle ustanovenia § 17
zákona o dobrovolh^ch drazbách nasledovné Oznámenie o drazbe:

Drazobník:

LICUOR group, a.s.

Sídlo:

SIádkovicpva 6, 010 01 Xilina
36421561

Zapísan^:
V zastúpení:

Obchodn^ register Okresného súdu 2ilina, oddiel: Sa, vlozka: 10476/L.
JUDr. Tomás áufák, prokurista spolocnosti

Navrhovatel':

Prima banka Slovensko, a.s.

Sídlo:

Hodzova 11, 010112ilina
31 575 951

Zapísan^:

Obchodny register Okresného súdu Xilina, oddiel: Sa, vloáka: 148/L.

Miesto konania drazby:

Penzión Q, Rákoá 9020/3,960 01 Zvolen (salónik 2. poschodie)

Dátum konania drazby:

03.07J2017

Cas otvorenia drazby:

09:00 hod.

(úcastníci min. 30 minút pred otvorením drazby)

Drazba:

1. kolo drazby

Fredmet drazby:

Predmetom drazby sú nasledujúce nehnutel*nosti so vsetkymi
súíast'ami a príslusenstvom:

- byt c. 4, na 1. poschodí, vo vchode c. 79, súpisné Císlo obytného
domu 5507, postaveny na pare. c. 259 (právny vzt'ah k parcele na
ktorej lezí stavba 5507 nie je evidovany LV), podiel priestoru na
spolocn^ch íastiach aspolocn^ch zariadeniach domu: 6423/21852,
zapísané na LV c. 184, nachádzajúce sa v k. ú. Ul'anka, okres Banská
Bystrica, v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Oznacenie predmetu
drazby:

- byt c. 4, na 1. poschodí, vo vchode c. 79, súpisné císlo obytného

domu 5507, postaveny na pare. c. 259, na uranskej ceste, v Banskej
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Bystrici, vrátane spoluvlastníckeho podielu vo vySke 6423/21852-ín
na:

a)

spolo£n£ch íastíach a spolo&iych zariadeniach domu

nennuteínosí sa nachádza v obci: Banská Bystrica
katastrálne územie: Uíanka
okres: Banská Bystrica
zapísanénaLVc.184

druhstavby:9-obytn^dom

pozemok parcela L 259 (právny vzfah k parcele na ktorej Iezí stavba
5507 rúe je evidovany LV),

vovlastníciveiMiroslavR?s, r.Rys, nar. 13.09.1959 aIvana Rysova, r.

Nováková, nar. 19.03.1959, obaja bytom Wanská cesta 79, 974 01
Banská Bystrica, v spoluvlastníckom podiele: 1/1.

^

. a -u .

Opis predmetu drazby:

77. - «-i™-*
w y a i nnsrh.. vo ™*nHp L 79. lífanská resta, Banská
izDoyv pvt c, *r ±. pm»^».,
jBystrica

TTr

,

Bytov^ dom je postaven? v miestnej CasH Banskej Bystrice - Uíanka.
Ku stavbe neboli predloáené ziadne doklady o veku stavby. Podía
informácie vlastníka bytu bol dom postaven? ai po II. svet. vojne,
pricom presn^ dátum nebol zisten^.

f

Dom má celkom dve nadzemné podlazia, y ktotfch sa nachádza,u
styri byty (v kazdom podlazí dva byty, so samostatn^mi vstupmi).
Byty na prízemí majú vstup cez verandu z terénu, byty na poschodi
majú vstup zo zadnej (severnej) strany objektu cez vérandu, a dale,
vnútornym schodiskom na poschodie. Posudzovany byt na poschodi
má teda vstupné dvere do bytu na prízemí, tiez priamo z terénu.
Prízemie objektu je murované z kameña, povodne sa tu nachádzah
pivnice a ostatné príslusenstvo - bytov na poschodí. Fo rekonstrukcn
bolo prízemie prestavané na byty. Poschodie bytového domu je z
dreva úprava vnútorn^ch a vonkajSích povrchov na prízemí je
omietkou, poschodie objektu má fasádu upravenú drevenym
obkladom /dosky/ a eternitom /sablóny/. Strecha objektu je sedlová, s

krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konstrukcie sú tiez z
pozinkovaného plechu. Pom je napojenf m infimVrske siete vndovod 3 kanalizáciu.
POPISbytu

Byt c. 4 sa nachádza na 1. poschodí bytového domu, pnstupny je z

terénu cez drevené rámové dvere s povrchom latkové, verandu na
prízemí a vnútorné drevené schodisko. V byte sú miestnosti: veranda,
chodba a priestor pod schodiskom (na prízemí), cTalej schodisko,
chodba, 2x izba, kuchyña, kúperña s WC a komora. Podlahy v byte su
drevené doskové - palubovkové s kobercom alebo PVC, vnútorné

schodisko je drevené schodnicové z makkého dreva s podstupmcami.

Vnútorné povrchy süen sú omietnuté hladkou omietkou, v chodbe a

na schodisku s olejov^m náterom sokla, v kuchyni s drevenym
obkladom do vysky cea 1,0 m a v kúpemi s keramick^m obkladom
stien. Okná v byte sú plastové s izolaotfm sklom, vnútorné dvere su
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drevené v drevenej zárubni. Vykurovanie bytu je lokálne, v kuchyni je
sporák na pevné palivo, v izbe krbová pee a v druhej izbe tzv.

"petrík". V kúpefhi je inStalovany kúperñov^ ohrievac na tuhé palivo -

tzv. "valec". V kuchyni je osadená kuchynská linka na báze dreva s
nerezovym drezom a
plynovy sporák /na propán-bután/.
Elektroinstalácia v byte je svetelná, pod povrchom stien. V kúpeFni je
osadená rohová akrylátová vana, keramické umyvadlo, WC kombi a

spomínany ohrievac TUV. V kúperni je v strope zakryty otvor pre
prístup podstresného priestoru.
Názov miestnosti a vypocct

Fodlahová piocha

Kuchyña

4,08*2,88

11,75

Ob£va£ka
4,08*5,26

21,46

Xzba
3,48*4,00

13,92

KúpeKía s WC
1,941,78

3,45

Komora

0,90*1,96

1,76

Chodba

2,97*1,40

4,16

Schodisko
1,19*3,25+

3,78

1,13*0,47+1,03*3,01+1,11*1,67

5,49

Veranda

1,35*3.05

4,12

Vypocítahá podlahová piocha

69,96

Opis stavu predmetu drazby: Predmet drazby sa drazí tak ako ,,stojí a Iezí".
Fráva a závazky
viaznuce na predmete
drazby:

LVé.184

ZÁKONNÉ ZÁLOÉNÉ PRAVO V ZMYSLE § 15, Z 182/93 ZB. V
PROSPECH SPOLOCENSTVA VLASTNÍKOV BYTOV - VZ 28/2003
Na byt £. 4/1. poschodie, vchod 79 a podiel 6423/21852 na spolocnych
castiach a zariadeniach domu: Zálozné pravo pre pohFadávku Prima

banka Slovensko, a. s., Hodzova 11, 010 11 Xilina, IÓO: 31 575 951, c.
zml. V 4853/2013 zo dña 30.10.2013 - Cz 123/2013.
Poznámka

Oznámenie o zacatí vykonu zálozného prava záiozn^m veritel'om

Prima banka Slovensko, a. s., Hodáova 11, 010 11 áiiina, I¿O: 31 575
951, c. 1390/1684/2017 zo dña 19.1.2017, predajom zálohu na drazbe £z 2/2017.
Iné údaje

OBYTNÍ DOM Ó.S.5507 - ULANSKÁ CESTA £.79,0.81

UCITOR group, a.s.

LIC lili T

Sládkoviíova 6,010 01 Éilina
lCO:36421561

tel: 041 763 22 34

fax: 041 7003 127
Iicitor@licitor.sk

Poznámka:

Vlastnícke pravo PRECHÁDZA na vydrazitela udelením príklepu.
PRECHODOM vlastníckeho prava zanikajú ostatné zálozné prava
v poradí za záloznym veriterom vykonávajúcim zálozné pravo.

Vgeobecná hodnota
podía vyhlááky
492/2004 Z. z.:

znalecky posudok c.:
vypracoval:

24.000,- €

16/2017 zo dña 04.04.2017

B C S R Experto, s.r.o., znalecká organizácia

NajiüzSie podanie:

24.000,- €

Minimálne prihodenie:

300,- €

Drazobná zábezpeka:

5.000,- €

Spósob zlozenia
drazobnej zábezpeky:

1. bezhotovostnjr prevod na úcet draiobníka c. ú.: 8732983002/5600
vedeny v Prima banka Slovensko, a.s. pod V.S.: 200617 (SWIFT Prima
banka, a.s.: KOMASK2X, IBAN: SK 34 5600 0000 0087 3298 3002)
najneskór do otvorenia drazby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade
zákonom povolen^m spósobom.

2. v hotovosti do pokladne drazobníka najneskór do otvorenia drazby.
3. vo forme bankovej záruky.
Doklad o zlození
drazobnej zábezpeky:

Loriginál príkazu na úhradu peñazn^ch prostriedkov vo v^ske

drazobnej zábezpeky. Úcasmík bude pripusten^ kdrazbe, ak do
otvorenia drazby bude drazobná zábezpeka pripísaná na úcet
drazobníka.

2iiotovost' vo v^s"ke drazobnej zábezpeky.

3.originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej
záruky.

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozit* §ekom ani platobnou
kartou.

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

Adresa na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

Vrátenie drazobnej
zábezpeky:

Najneskór do otvorenia drazby.

LICITOR group, a.s. Sládkovi£ova 6, 010 01 Zilina, alebo v mieste
konania drazby, najneskór pred otvorením drazby.

Neúspesn^m úcastníkom drazby, ktorí zlozili drazobnú zábezpeku v
hotovosti, bude drazobná zábezpeka vrátená hned po skoncení
drazby.

Neúspesnym ú£astníkom drazby, ktorí zlozili drazobnú zábezpeku
bezhotovostnym prevodom na úcet drazobníka, bude drazobná

LICUOR groupy a.s.

LIC IT
A1IKI-IF

*

«Fíl ITV

Sládlíoviíova 6, 010 01 Zilina
I¿O:36421561

I¿DPH:SK 202 1857 310

tel: 041 763 22 34

fax: 041 7003 127
lidtor@licitor.sk

www.licitor.sk

\
|
t

zábezpeka vrátená bez zbytocného odkladu po skoncení drazby
bezhotovostnym prevodom na úcet oznaceny úcastníkom drazby.

I

SpÓsob úhrady ceny
dosiahnutej
vydrazením:

VydraziteF je povinnj? zaplatit' cenu dosiahnutú vydrazením
bezhotovostn^m prevodom na úcet drazobníka c. 8732983002/5600,
vedeny v Prima banka Slovensko a.s. (SWIFT Prima banka, a.s.:
KOMASK2X, BAN: SK 34 5600 0000 0087 3298 3002) a to do 15 dní
odo dña skoncenia drazby. Draíobná zábezpeka 6a vydraziteFovi

zapoéítava do ceny dosiahnutej vydrazením. Ak nie je cena
dosiahnutá vydrazením vyggia aleo 6.640,- eur, je vydraziteF povinn^
zaplatit' cenu dosiahnutú vydrazením hned* po skoncení drazby.
Termín obhliadky:

1. Termín: 14.06.2017 o 16:00 hod.

2. Termín: 28.06.2017 o 16:00 hod.
Organizacné opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskór
24 hodín pred stanoven^m termínom obhliadky na t. £.: 0918/834 834.
Stretnutie záujemcov sa uskutocní pred obytnym domom s. c. 5507 na

Ul'anske]* ceste, Banská Bystrica. Obhh'adky je mozné vykonat' aj mimo
termín stanoven^ v oznámení o drazbe po predchidzajúcej dohode
s drazobníkom. Blizsie informácie na t. 2.: 041/763 22 34.

V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona c. 527/2002 Z^. o dobrovoFn^ch
drazbách je vlastník predmetu drazby, drziteF alebo nájomca
povinny

umoznit'

riadnu

obhliadku

predmetu

drazby

v stanovenych termínoch.
Nadobudnutíe
vlastníckeho prava
k predmetu drazby:

Ak vydrazitef zaplatí cenu dosiahnutd vydrazením vustanovenej
lehote prechádza na neho vlastnícke pravo dnom udelenia príklepu.
Drazobník

vydá

bez

zbytocného

odkladu

po

nadobudnutí

vlastníckeho alebo iného prava vydraziteFovi potvrdenie o vydrazení
predmetu drazby a v prípadoch, vktor^ch sa o priebehu drazby
spisuje

notárska

zápisnica

vydá

drazobník

vydraziterovi

dve

vyhotovenia osvedíeného odpisu notárskej zápisnice najneskór do 5
dní.

Podmienky
odovzdania
predmetu drazby:

Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu

drazby odovzdá drazobník bez zbytocného odkladu vydraziteFovi
predmet drazby a listiny, ktoré osved£ujú vlastnícke pravo a sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom drazby alebo osvedcujú iné
prava vydrazitela k predmetu drazby.

Ak ide o nehnutelhosf, podnik alebo jeho casi

je predchádzajúci

vlastník povinny v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona c. 527/2002
Z. z. o dobrovoFnych drazbách, odovzdaf vydrazen^ predmet drazby
na základe predlozenía osvedceného odpisu notárskej zápisnice
adolozenia

totoznosti

vydrazitel'a

bez
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vydrazíterovi. V prípade, ak predchádzajúd vlastník neposkytne ^
nevyhnutnú súcinnosí pri odovzdaní predmetu drazby avprípade
akejkorvek spósobenej skody, ktorá by vznikla vsúvislosti s jeho
protiprávnym konaním, moze byf zaviazan? na jej úhradu podía §
33 ods. 8 zákona & 527/2002 Z. z. o dobrovofinych drazbách

v spojitosti s % 420 a nasl. Obcianskeho zákonníka.
VSetky náklady spojené s odovzdaní a prevzatfm predmetu drazby

nesie vydraziteL

Nebezpe£enstvo Skody na predmete drazby

prechádza z navrhovatera drazby na vydraziteta dnom odovzdania
predmetu drazby.

Upozornenie:

Úcastníkom drazby m6ze byí osoba, ktorá spíña podmienky
ustanovené zákonom c.527/2002 Z. z. o dobrovol'nych drazbách a
dostavila sa s ciel'om urobif podanie.

Upozorñujeme vSetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby
predkupné alebo iné prava, ze ich m6zu preukázaf najneskor do
zafatia drazby a mdzu ich uplatnif na drazbe ako drazitelia.
Vzmysle §151ma ods. 5 zákona c.40/1964 Zb. vznení neskorsích
predpisov v prípade vykonu zálozného prava prednostnym záloznym
veriterom ulozí prednostn? zálozn^ veriter zvygok z vyfazku predaja
zálohu prevysujúd pohTadávku po odpo£ítaní nevyhnutne a úcelne
vynalozén^ch nákladov v súvislosti s v^konom zálozného prava do
notárskej úschovy. ZvySok zo sumy dosiahnutej vydrazením po
odpoStaní nevyhnutne a úcelne vynalozen^ch nákladov v súvislosti
svykonom zálozného prava bude ulozen^ do notárskej úschovy
u notara osvedíujúceho priebeh drazby.

Vzmysle § 5 ods.9 zákona c. 527/2002 Z. z. úíastníkom drazby
nemoze byf dlzník a manzel dlzníka; nikto nemoze drazit' v ich mene.
Foucenie:

V zmysle § 21 zákona £. 527/2002 Z. z.:

(2) V prípade, ak boli poru^ené ustanovenia tohto zákona, moze

osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na svojich právach, poziadat*
súd, aby ur£il neplatnost* drazby. Pravo domáhaí sa urcenia

nep'latnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña

príklepu okrem prípadu; ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so
spáchaním trestného clnu a zároven ide o drazbu domu alebo bytu, v
ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v case príklepu
hláseny trvaty pobyt podía osobirného predpisu;12b) v tomto prípade
je mozné domáhaí sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V
prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá casf drazby, ktorej sa
tak^to rozsudok t^ka (§ 23).

(3) Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podía odseku 2, je povinná
oznámif príslusnému katastrálnemu odboru zacatie súdneho konania.

(4) Úcastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby podía odseku 2
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sú

'trie
ítíe

navrhovatel' drazby,

drazobník,

vydrazitel',

vlastník a dotknutá osoba podía odseku 2.

§

predchádzajúci

(5) Ak vydrazitel1 zmaril drazbu alebo ak súd urcil drazbu za

h

neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.

Ak je drazba zmarená vydraziteíbm, drazobná zábezpeka zlozená
vydrazitel'om vrátane jej príslusenstva sa pouzije na úhradu nákladov
zmarenej drazby. Ak sa koná opakovaná drazba, zúctuje sa

zostávajúca casi drazobnej zábezpeky zlozená vydrazitelbm, ktory
spósobil zmarenie drazby, na náklady opakovanej drazby. Po úhrade
nákladov drazby a opakovanej drazby sa zostávajúca casf vráti
vydrazitelbvi, ktory spósobil zmarenie drazby. Vydrazitel; ktory

spósobil zmarenie drazby, je povinny na vyzvanie drazobníka úhradit'

tú casf nákladov drazby, ktorú nepokryva drazobná zábezpeka ním
zlozená; to platí aj na náklady opakovanej drazby konanej v dosledku

zmarenia predchádzajúcej drazby vydrazitelbm.

(6) 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 iné ako vlastnícke pravo, vykonaf riadnu obhliadku

predmetu drazby.
Notar osvedcujúci
príebeh drazby:

JUDr. Andrea Barancová, so sídlom T.G. Masaryka 19, 984 01 Lucenec

V Bratislave, dña 25.05.2017

2a navrhovatel'a:

)

,010 01 Zllino
¡C:2021857S1(j

JUDr. Jana Sumichrastová
specialista vymáhania pohl'adávok
Prima banka Slovensko, a.s.

Mgr. Jozef Hodulík

specialista vymáhania pohl'adávok
Prima banka Slovensko, a.s.

prokuiisía spolocnosti
LICITOR group, a.s.

ÍVÍESTSKY URAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcscné dña:

-5. jíjn 2017

Zvescné dña-
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osvedCenie
o pravosti podpisu

pridelil podpisu poradové oíslo O 398577/2017

Bratislava dña 25.5.2017

Be.

zamestnanec povereny notárom
JUDr. Miroslavom Pavlovifiom

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

osve

deen^ch podpisov pridelil podpisu poradové tislo O

Bratislava dfta 25.5.2017

Upozornenie! Notar legalizáciou
neosvedCuje pravdivost1 skutoCnosti
uvádzaních v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

Be. Aleña Petrová
zamestnanec povereny notárom
JUDr. Miroslavom Pavlovicom

