Drazobná EPPA, s.r.o., Záhorácka 5, 901 01 Maiacky, ICO: 45 296 456, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava Oddiel: Sro, vloáka Císlo: 62104/B

sp. zn. DD 04/2017

Oznámenie o drazbe
v zmysle ustanovenia § 17 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách v znení neskorsích
predpisov
Poradie drazby

Prvá drazba
Drazobník
Drazobná EPPA, s.r.o.

Sídlo: Záhorácka 5, 901 01 Malacky
ICO: 45 296 456

Zastúpená: Andrea Kubecová - konatel' spolocnosti

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, oddiel Sro, vlozka c. 62104/B
NavrhovateP drazby
ALTEREVG s.r.o.
Sídlo: Mierové nám. 10A, 901 01 Malacky
ICO: 47 556 366
Zastúpená: Peter Gajdár- konatel' spolocnosti

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, oddiel Sro, vlozka c. 45437/B

- navrhovatel'drazby vystupuje ako zálozny veriteT
Miesto, dátum a cas otvorenia drazby
Drazba sa bude konat' v priestoroch Hotela ARCADE***, Námestie SNP 5, 974 01

Banská

Bystrica, miestnosf: ,,Maly salónik", uña 18.07.2017 o 10.30 hod.
Oznacenie, opis a stav predmetu drazby

Nehnutel'nosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Radvañ, zapísané na Okresnom úrade
Banská Bystrica, katastrálny odbor na LV c. 3756 ako byt c. 26 na 7. p., vchod: 16, nachádzajúci
sa v obytnej budove so súp. c. 1866, postavenej na pare. c. 952, v podiele vo vePkosti 1/1 a podiel
priestoru na spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach domu a spoluviastnícky podiel
k pozemku parcela registra ,,C" evidovaná na katastrálnej mape pare. c. 952 - zastavané plochy
a nádvoria o vymere 351 m2, v podiele vo vePkosti 6282/248525 - ín vzhl'adom k celku.
Predmetom drazby je byt c. 26 vo vehode orient. c. 16 na 7. poschodí. Byt pozostáva z troch
obytnych miestností a príslusenstva. Príslusenstvom bytu je predsieñ, WC, kúpel'ña, kuchyña
a pivnica na technickom podlazí bytového domu. Byt s balkónom. Celková vymera podlahovej
plochy bytu s príslusenstvom bez balkóna bola nameraná 60,56 m2.
Konstrukcné prevedenie bytu:

-

podlahy v obytnych miestnostiach parkety dubové s lakovou ochrannou úpravou

-

okná v byte plastové s viackomorovym infíltraenym systémom,

-

dvere hladké plné,

-

vybavenie kuchyne — nova kuchynská linka na báze drevnej hmoty s drezom so zmiesavacou
batériou, sporák, digestor, keramicky obklad steny pri kuchynskej

linke nad pracovnou

plochou a pri sporáku
-

vybavenie

kúpel'ne

-

bytové

jadro

murované,

smaltová

vana,

keramické

umyvadlo,

zmiesavacie batérie,
-

samostatné WC kombi bez umyvadla
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-

vykurovanie bytu ústredné - liatinové rebrové radiátory
v byte je rozvod STA, telefónu a káblovej TV
vstavané skrine na mieru vo vstupnej chodbe

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo na spolocnych zariadeniach domu a na
spolocnych castiach domu vo vel'kosti spoluvlastníckeho podielu 6282/248525.
Spolocnvmi cast'ami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priecelia, vchody,
schodiská, vodorovné nosné a izolacné konstrukcie a zvislé nosné konstrukcie.
Spolocnymi zariadeniami domu je vstup, priestor schodiská, spolocné priestory, bleskozvod,
spolocná televízna antena, teplonosné prípojky, vodovodné, kanalizacné, elektrícké, telefónne
aplynové domové prípojky ato aj vprípade, ze sú umiestnené mimo domu aslúzia vylucne

domu, v ktorom sa byt nachádza.

Stavba postavená na pozemku pare. C-KN c. 952. Jedná sa o upraveny pozemok, nachádzajúci sa
v obytnej zóne na sídlisku Foncorda na ulici Druzby, vybudované sú tu kompletné inzinierske
siete. V blízkosti domu sa nachádza základná sief obehodov a sluzieb, predskolské a skolské
zariadenie, parkovisko, ihrisko, dosah do centra obce autom do 15 min. Pravo k pozemku pod
stavbou - spoluvlastnícky podiei vo vel'kosti 6282/248525.

Bytovy dom, v ktorom sa predmetny byt nachádza, je prevedeny v zmysle popísaného prevedenia
avybavenia vseobecného popisu kdanej K.S-MS11. Bytovy dom II podlazny, ztoho jedno
podlazie technické na prízemí a 10 podlazí s bytmi, stavba nepriechodná jednovchodová, bodovy
dom, or.c. 16. Stavba osadená na upravenom teréne, rovinaty pozemok. Vo vehode vyfah,
strojovña vyt'ahu na streche stavby. Stavba dodatoene zateplená, vyspravená krytina strechy
v rámei údrzby, rovnako na stavbe vymenené okná za plastové s viackomorovym infiltracnym
systémom, vehodové dvere kovoplastové so zabudovanymi postovymi schránkami, zvonceky
aautomaticky vrátnik, v spolocnych komunikaenyeh priestoroch vyhotovená nova keramická
dlazba, nové omietky a mar*ba, v rámei údrzby stavby presli revíziou zvislé rozvody kanalizácie
a vody. Zivotnosf stavby stanovujem na 90 rokov. Opotrebenie stavby primerané.
Popis konstrukcií stavby:
-

-

panelová sústava celoplosná

úprava vonkajsích povrchov - zateplenie fasády, omietky na báze umelych látok
konstrukcia plochej strechy - natavovacie pásy
bleskozvod osadeny na stavbe
klampiarske konstrukcie — pozinkovany plech - úplné (zvody vedené vnútri objektu)

-

podlahy spolocnych priestorov - chodby a spolocné priestory pri pivniciach na technickom
podlazí cementovy poter, spolocné komunikacné priestory - chodby s keramickou dlazbou,
schodisková konstrukcia prefabrikovaná zelezobetónová, ocel'ové zábradlie s drevenym

-

dvere v spolocnych priestoroch hladké, vstupné dvere nové kovoplastové

madlom

-

v objekteje rozvod TÚV, plynu, kanalizácie, vody aNN

-

objekt pripojeny na centrálne zásobovanie teplom (kotolña v blízkosti stavby)

-

postové schránky v zabudované vo vstupnych vchodovych dverách
automaticky vrátnik

-

stavba s vyt'ahom

Predmet drazby je v stave primeranom údrzbe a veku stavby.
Ohodnotenie predmetu drazby

Cena predmetu drazby bola stanovená Znaleckym posudkom c. 90/2017, zo dña 02.05.2017,
vypracovanom Ing. Jarmilou Sinkovicovou - súdnym znaicom z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteFností, vo vyske 56.500,00 €.
Opis práv a závazkov viaznucich na predmete drazby
NaLVc.3756:

Poznámka:

'Oznámenie ALTERING s.r.o., Mierové námestie 10A, 901 01 Malacky, ICO: 37 556 366 o
zacatí vykonu zálozného prava formou dobrovol'nej drazby c. 18/16 zo dña 22.03.2017 (V
6141/2016)'-cz 1094/2017
•

V casti Tarchy ie evidované:

ZÁKONNÉ ZALOZNÉ PRAVO V ZMYSLE PAR. 15 ZÁK.C. 182/93 Z.Z. V PROSPECH
OSTATNYCH VLASTNÍKOV BYTOV DOMU S.C. 1866

Na byt c. 26/VII. poschodie, vchod 16 a podiel 6282/248525 k pozemku a na spolocnych castiach
a zariadeniach domu: Zálozné pravo pre pohradávku ALTERING s.r.o., ICO 47556366, Mierové
námestie 10A, 901 01 Malacky c. zmluvyV 6141/2016 zo dña 30.9.2016-cz 3677/2016
•

Iné údaje:

OBYTNÁ BUDOVA C.S.1866, DRUZBY 16
Najnizsie podanie a minimálne prihodenie

•

Najnizsím podaním je suma 50.850,00 €

•

Minimálne prihodenie bude vo vyske 500,00 €
Drazobná zábezpeka

•

Drazobná zábezpeka je stanovená vo vyske 15.000,00 € a je potrebné ju zlozit' do otvorenia
drazby v hotovosti do rúk drazobníka v mieste konania drazby alebo na úcet drazobníka vedeny
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., c. úctu: SK63 1111 0000 0010 7925 5026,
var. symbol 42017. Akceptuje sa aj zlozenie drazobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo vo
forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade tymto alebo zákonom povolenym
spósobom. Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou alebo sekom.
DraziteF je povinny drazobm'kovi predlozif doklad o zlození drazobnej zábezpeky do notárskej
úschovy alebo vo forme bankovej záruky do otvorenia drazby.

•

Dokladom o zlození drazobnej zábezpeky do rúk drazobníka bude príjmovy pokladnicny doklad
vystaveny drazobníkom, vypis z bankového úctu o úhrade drazobnej zábezpeky v prospech üctu

drazobníka, potvrdenie o vklade drazobnej zábezpeky na bankovy úcet drazobníka v hotovosti.
•

Bez zaplatenia drazobnej zábezpeky nie je mozné drazifl

•

Drazobná zábezpeka bude zapocítaná do ceny dosiahnutej vydrazením predmetu drazby.

•

Drazobná zábezpeka bude vrátená neúspesnym drazitel'om, ktorí ju zlozili v hotovosti do rúk
drazobníka, bezprostredne hned' po ukoncení drazby a drazitel'om, ktorí ju zlozili na úcet
drazobníka, bude tato vrátená prevodom z úctu drazobníka do 1 dña od ukoncenia drazby.
Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením

•

Uhrada ceny dosiahnutej vydrazením je mozná hned' po udelení príklepu alebo do 15 dní od
skoncenia drazby, ato na úcet drazobníka vedeny v UniCredit Bank Czech Republic and

Slovakia, a.s., c. úctu: SK63 1111 0000 0010 7925 5026, var. symbol 42017.
Dátum a cas vykonania obhliadky predmetu drazby
•

Obhliadka predmetu drazby sa uskutocní: 1/dña 16.06.2017 o 13.00 hod.
2/dña 12.07.2017 o 11.00 hod.

Organizacné pokyny: Obhliadka mimo uvedenych termínov sa uskutocní po predchádzajúcom
telefonickom dohovore na teí. c.: 0917/882 346.
Osvedcenie drazby
•

Priebeh

drazby

bude

osvedcovat' notárka

vBratislave 1, Pribinova 10, 811 09

JUDr.

Katarína

Valová,

PhD.,

Notársky

úrad

Bratislava, a priebeh drazby osvedcí spísaním notárskej

zápisnice.
Odovzdanie predmetu drazby a osobitné ustanovenia

•

VydraziteP nadobudne vlastnícke pravo k predmetu drazby udelením príklepu apredmet drazby
mu bude odovzdany, ak uhradil cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej leñóte.

•

Vydrazitel'ovi bude odovzdaná notárska zápisnica osvedcujúca priebeh drazby azápisnica
o odovzdaní predmetu drazby, obidve v 2 vyhotoveniach a 1 vyhotovenie znaleckého posudku na
predmet drazby.

•

Predmet drazby je predchádzajúci vlastník povinny odovzdaf po predlození osvedceného odpisu

notárskej zápisnice a dolození totoznosti vydrazitel'a. Predchádzajúci vlastník odovzdá vypratany
predmet drazby, kl'úce od dverí, v prípade diarkovych ovládacov od brán i ovládace,
a dokumenty ako sú kolaudacné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spolocne
s vydrazitel'om si navzájom potvrdia konecné stavy na meracoch médií. Prevzatie vydrazitel'
písomne potvrdí.

•

Ak ide o nehnuteFnost', podnik alebo jeho cast', odovzdá predchádzajúci vlastník predmet drazby
na základe predlozenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitePa
bez zbytocnych priefahov. O odovzdaní predmetu drazby spíse drazobník zápisnicu. Uzívacie
pravo prechádza na vydrazitel'a odovzdaním predmetu drazby zápisnicou o odovzdaní.

•

VydraziteF preberá na seba vsetky prava, povinnosti a závazky viaznuce na predmet drazby, ak
osobitny predpis alebo zákon neustanovuje inak.

•

Úcastníkom drazby móze byt' osoba, ktorá spíña podmienky ustanovené Zákonom c. 527/2002

Z.z. o dobrovol'nych drazbách v znení neskorsích predpisov a dostavila sa s ciel'om urobit'
podanie. Drazba je prístupná verejnosti. Na drazbe móze byt' prítomná kazdá osoba, ktorá
zaplatila vstupné vo vyske 3 €. Vybrané vstupné je súcast'ou vyfazku drazby.
Poucenie

(podl'a § 21 ods. 2 az 6 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách v znení neskorsích
predpisov)

(2) V prípade, ak sa spochybñuje platnosf záloznej zmluvy alebo boli porusené ustanovenia
tohto zákona, 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 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 § 3 zákona c. 253/1998 Z.z. o hlásení
pobytu obcanov Slovenskej republiky a registra obyvaterov Siovenskej republiky v znení zákona c.
454/2004 Z.z., v tomto prípade je mozné domáhat' sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty.
V prípade spolocnej drazby bude neplatná Ien tá cast' drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a odseku 2, je povinná oznámif príslusnej správe
katastra nehnutel'ností zacatie súdneho konania.

(4) Ucastníkmi súdneho konania o neplatnosti drazby podl'a odseku 2 sú navrhovatel' drazby,
drazobník, vydrazitel' predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a odseku 2.
(5) Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd urcil drazbu za neplatnú, úcinky príklepu
zanikajú ku dñu príklepu.
(6) Neplatnost' drazby nie je mozné vyslovit' 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.
Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich mózu preukázaf
najneskór do zacatia drazby a uplatnif na drazbe ako drazitelia.
VMalackáchdña: 01.06.2017
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