£.

(Notársky poriadok)

nasledovné Oznámenie o drazbe:

ia S

fd'alei len ,,Prazobník" v prísluSnfoh gramatickycjvrjádochl
Obdiodné

Auctioneer s. r. o.
ulica, i. ulice, obec. prin. Stát:

81108

5 pitfllska 61, B raüsl aya_

I¿ DPH, resp. DlC:

igO. resn. rodné fcislo:

2023121826

45 881014
íidate o zápise v obchodnom. pripadne inom l

obchodny igpister Okresného súdu Bratislava 1. oddiel Sro, vloflta 6. 68079/B^
bankové apojenie:

názov a sidlo banky

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

|

SWIFT/BICkód banky:

1

OTPV StC BX
|

IBAN:

EUR

SK68 5200 0000 0000 1223 6061

iido úitu:

12236061/5200

»,.;ly__mpnáj.riezvi5ká a funkcie osób oprávnenych na zaslupovanie:

Mgr. Marian Strclecky, MBA, konatel',
\

Dr. Imre Torók, prokurista

__„

rifulej len ..navrhovater alebo ,,zálozny veriteT
Obcliodné rneno'

PS¿:

sidlo: ulica, i. ulice, obec, prip. itát;

813 54

Stúrova 5, Bratislava

I¿ DPH, resp.

SK 2020411074
údaia o záiúse v obchocinom. pripadne inom registn:

Obchodny regís

Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sa, vloZka 6. 335/B

bankové spojenie:

^_

SWIFT/BICkód banky:

nárxiv a sidlo banky:

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

OTPV SK BX

SK68 5200 0000 0000 0927 8279

EUR

íislo úítu:

9278279/5200

liluly, mena, priezviská a funkcie osób oprávnenych na zaslupovanie:

Ing. Jana Bratová - riaditel'ka odboru Work Out & Monitoring,
lng. Jarmila Guthová - povereny zamestnanec

1.

Miesto, dátum a cas otvoreiiia drazby
Miesto konania drazby
j
¡

Adresa

Spitálska 61, 811 08 Bratislava- zasadaCka
OTP

Faktoring

_ 3-pQschodie _

Slovensko

s.r.o.

Miestnosf Cfslo

Dátum konania drtóby I

.
.
Cas otvorenia draáby

Opakovanie draiby

\
17.07.2017

11:00

Prvá dralba

Predmet dra iby

2.

STAYBY / PGZEMKY
Kaiastrálne

Obec

Okres

Banská

Banská

Bystrica

Bystrica

Územic

Clslo listu
vlastnictva

Kostiviarska

Súpisné
íislo

Parcelné íislo /

Paicely registra

Vymera v m2

na parcele íislo

185/1

1715

453

,,C"

Druli pozemku/
stavby

Zastavané
plochy a

nádvoria

Banská

Banská

Kostiviarska

1715

Banská

Banská

Kostiviarska

1126

Bystrica

Bystrica

185/2

4773

111

,,C"

Záhrady

Rodinny

185/1

dom

2.1.
Spoluvlastníci Predmetu drazby podl'a predchádzajúceho bodu majú na ñom spoluviastnícke podiely
v nasledujúcich vel'kostiach vyjadrenych zlomkom, pricom ak súcettu uvedenych spoluvlastníckych podielov
nedosahuje 1/1, platí, ze Predmetom drazby sú len spoluviastnícke podiely v tejto tabuFke uvedené:
(v pripade beípodielového spoluvlastníctva maníelov sa uvcdie pri kaidom spoluvlastnikovi podiel 1/1)

Vefkosl' spoluvlastníckeho podielu

oluvlastnika podra bodu tohto návrhu

PRSANEC Moimfr, Novy Svet £-47, 974 01 Banská Bystrica 1

1/3

Tomahogh Miroslav r. Tomahogh, Harmanecká cesta 4812/29,

2/3

Banská Bystrica, PSC 974 01, SR

2.2.

Opis predmetu drazby:

Rodinny dom s.c. 4773, Novy Svet, na pare.

c.

POPIS STAVBY

Objekt je postaveny v meste Banská Bystrica na pare. KN c. 185/1 pod s.c. 4773. Jedná sa o samostatne stojaci rodinny
dom ciastoene podpivniceny s jednym nadzemnym podlazim a podkrovím, stresná konstrukcia valbová. Stavba bola
postavená na rovinatom teréne v zastavanom území obce Banská Bystrica, na ulici Novy Svet. Stavba urcená na
celoroené byvanie.

.

.

Samostatne stojaci rodinny dom je postaveny pri miestnej komunikácii v rodinnej zástavbe. Prístupny je pnamo z verejnej
komunikácie a chodníka, dom osadeny na rovinatom teréne.
Stavebno - technicky stav rodinného domu, bol postaveny v roku 1968, pocas zivotností objektu bolo vykonanych viacero

opráv, v roku 2004 bola realizovaná rekonstrukcla a modernizada, oprava strechy, nova stresná krytina a klampiarske
konstrukcíe, v roku 2008 bola realizovaná rekonstrukcia elektroinstalácie, nové rozvody vody, nova dlazba na chodbe a v
jednej obytnej miestností, v kuchyni a kúpel'ni nové keramické obklady a vybavenie, v roku 2009 bola realizovaná vymena
plastovích okíen. Vek stavby urcujem na základe rozhodnutia, ktoré vydal ONV OV v Banskej Bystrici - rodinny dom bol
postaveny v roku 1968.

Suterén tvorí schodisko, kotolña a prácovña.
Prízemie tvorí predsieñ, chodba, schodisko, kuchyña, spajza, 3* obytná miestnosf, kúperña s WC, komora.
Podkrovie tvorí chodba, schodisko a jedná obytná miestnosf.
Stavba je vybudovaná na rovinatom teréne. Základy betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, podmurovka v
priemernej vyske do 50 cm. Nosná obvodová konstrukcia je vybudovaná z pórobetónového muriva so skladobnou
hrúbkou do 400 mm. Vodorovné konstrukcíe sú betónové nad suterénom a prízemím, nad podkrovím drevené s rovnym
podhfadom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Schody sú zelezo betónové s povrchovou úpravou z PVC a keramickej
dlazby. Okná plastové. Podlahy obytnych miestností verkoplosné laminátové parkety, v ostatnych miestnostiach
keramická dlazba. Rozvod eíektriny svetelny I motoricky. Cely rodinny dom je zastreseny valbovou strechou a krytínou na
krove z lepenkovych sindtov. Klampiarske konstrukcíe z pozinkovaného plechu. Vonkajsie omietky stien - brizolit. V
kúpeFni je keramicky obklad stien, rohová vana, WC keramická misa so spodnou nádrzkou na splachovanie. Dvere sú
drevené plné aj presklené v kovovej zárubni. Vykurovanie ústredne - kotlom na tuhé palivo, umiestneny v suteréne. Zdroj
teplej vody - el. bojler umiestneny v suteréne. Elektroinstalada je svetelná i motorická.
Ohodnocovany rodinny dom je napojeny na obecny rozvod vody, kanalizácia je napojená na septik, elektro prípojka
vzdusná napojená na obecny rozvod.
Suterén
Vybavenie podlazia:

1*vaña, 1* kotol na tuhé palivo, 1*zásobníkTÚV
Prízemie

Vybavenie podlazia:

1 *keramická platña a elektrická rúra, 1 * digestor, 1 *drez nerezovy, 1 * WC so spodnou nádrikou, 1 * rohová vana,

2.3

Opis stavu predmetu drazby:

Stavebno - technicky stav rodinného domu, dom je dobr^ - po Ciastofinej rekonstrukcii a modernizácii, jedna sa o stavbu z
pórobetónového muriva, opotrebenie stanovené analytickou metódou.

2.4

Prava a závazky viaznuce na predmete drazby:

C.farchy: LV 1126

5, 813 54 B^slava, ,CO: 3.18916, ,
zml V 4933/2013 zo dña 12. 11.2013-CZ 189/2013

5, 813 54 Brat¡s,ava, ,CO: 3.13916 ,

zml. V 4933/2013 zo dña 12. 11. 2013- tZ 189/2013
C.farchy: LV 1715

^&\%£¿2%&

K^

5. 813 54 Brat¡s,ava, ,CO: 31 31. 916, ,

zml V 4933/2013 zo dña 12.11. 2013 - CZ 189/2013
Na pare. CKN c. 185/1,185/2 v spoluvlastníckom podiele 2/3:

Zálozné pravo pre pohfedávku OTP Banka Slovensko, a.s., átúrova 5, 813 54 Brat.slava, ICO. 31 318 916, c.
zml. V 4933/2013 zo dña 12. 11. 2013 - ÓZ 189/2013

Prechod práv a závázkov viaznucich na predmete drazby:

2.5.
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zmvsle 5 151ma, ods 3 ObCianskeho zákonníka, pri vykone zálozného prava záloznym veritefom, ktorého zálozné pravo je v poradí

SScom na uspokojenie zaloznych prav registrované ako Prvé, sa záloh prevádza nezafazeny záloznym, právam. ostatnych zaloznych
§ 30 ZoDD, prava osób vyplyvajúce z veenyeh bremien viaznucich na predmete drazby nie sú dotknuté prechodom vlastnickeho

pSki^Üvo viaznuce na predmete drazby zaniká udelením priklepu, ak vyditóiter uhradil cenu dosiahnutú vydrazením predmelu
drazby v ustanovenej lehote; to nepiatí v prípade predkupného prava spoiuviastnfkov veci k spoluvlastnlckemu podielu

UpizorNeme vSetky osob^ ktoré majú k predmetu drazby predkupné alebo iné prava, ze ,ch mózu preukazaf najneskor do zafiatia drazby a
mózu ich uplatnif na drazbe ako drazitelia.

—

¿islo znaleckeho posudku

Meno a priezvisko znalca

Dátum vyhotovenia

VSeobecná cena odhadu

40/2017

Ing. PrantiSek Orság

25.02.2017

87 100,00 EUR

Na|nizsie podanie a minimálne prihodenie
NajnizSie podanie

|
1.000,00 EUR

87 100,00 EUR

Zifl

5.1.

Spósob zlozenia drazobnej zábezpeky
ÚCastník drazby je povinny zlozif drazobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámeni o drazbe drazobnú
zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou ani Sekom.

5 2

Lehota na zlozenie drazobnej zábezgeky_

S.000.00 EUR

do otvorenia drazby u Drazobnika

___———

Zlozenie drazobnej zábezpeky Drazobníkovi:
Úáet pre prevod alebo vklad:

Variabilny symbol pri prevode

SK68 5200 0000 0000 1223 6061
BIC/SWIFT: OTPVSKBX

0522016

I 5.3.

_—_—.

VySka drazobnej zábezpeky

Adresa pre platbu v hotovosti:

alebo vklade na úfiet:

Spitálska 61, 811 08 Bratislava alebo v den drazby miesto konania I

drazby.

Doklad preukazujúci zlozenie drazobnej zábezpeky
Vypis z bankového ú£tu o úhrade drazobnej zábezpeky v prospech úClii drazobníka, potvrdenie o vklade draíobnej zábezpeky na bankovy
úfiet drazobnika v hotovosti, prijmovy pokladnigny doklad, vystaveny drazobnikom, banková záruka, zápisnica o notárskej íischove.

5.4.

Sposob vrátenia drazobnej zábezpeky
Draáobník vráti úáastníkovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazil, drazobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej
záruky bez zbytocného odkladu po skonfienf drazby alebo po upustení od drazby. V prípade, íe dójde k zmareníu drazby; t.z. vydraiitei'
neuhradi v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydrazením, drazobná zábezpeka zlozená vydraziterom vrátane jej prísluSenstva sa pouzije na
úhradu nákiadov zmarenej drazby. Ak sa koná opakovaná drazba, zúiStuje sa zostávajúca Casf drazobnej zábezpeky zlozená vydraziterom,

ktory spósobil zmarenie drazby, na náklady opakovanej drazby. Po úhrade nákladov zmarenej drazby a opakovanej drazby sa zostávajúca

1

fiasf vráti wdraliterovi ktory sposobil zmarenie drazby. Vydraüitel', ktory spósobil zmarenie drazby je povinny~na vyzvanie draÉobníka

Sí Si aíÍ£ad¿ drSby ktorú nepokryva drazobná zábezpeka ním zto&ná; to platl aj Pre náklady opakovanej drazby, konanej v
dñsledku zmarenia predchádzajúcei drazby vydraziterom.

6.

__.___-____---

—

Spósob úhrady ceay dogiahmitej vydrazením

l' ic povinnv uhradif cenu dosiahnutú vydrazenim najneskór do 15 dní odo dña skoncenia drazby v hotovosti alebo na úcet

XSSaí ¿ZZ zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapoUtava do ceny dosiahnutej vydrazením, to neplatí v pnpade, ak bola drazobna
zabezpeka vydraziterom zlozená vo forme bankovej záruky.
ÚCet pre prevod alebo vklad:

Variabilny symbol pri prevode

SIC68 5200 0000 0000 1223 6061

0522016

Adresa pre platbu v hotovosti:

alebo vklade na úfiet:

ápitálska 61, 811 08 Bratislava.

BIC/SWIFT: OTPVSKBX

Obhliadka predmetu drazby
. termin
Dátum

26.06.2017
7.1.

¿as

12:00

Dátum

i'

12:0°

03.07.2017

Organizacné opatrenia
Záujemcovia o obhliadku sa mOzu ohlásif aspoñjeden den pred konaním obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD je vlastník Predmetu

drazby. drzitel' alebo nájomca povinny umoznit' riadnu obhliadku predmetu drazby v stanovenych terminocn.
_
_
Kontaktná osoba:
I
¿as dohodnutia obhliadky;
j _jrejefonicky kotitakt pre dohodnutíe obhliadky:.

Mer. Marian Strelecky, MBA

Ak vydraáitel' uhradii cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlasmícke pravo alebo mé pravo k predmetu

dra2by ku dñu udelenia príklepu. Ak bol vydrazeny podnik, prechádzajú na vydrazitel'a zaplatením ceny dosiahnutej vydrazením ku dnu _ _
udelenia príklepu vSetky prava a závazky spolu s právami a povinnosfami vyplyvajúcimi z pracovnoprávnych vzfahov, oprávneme pouz.val
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s pravann z pnemyselného a mého
dusevného vlastníctva, ktoré sa rykajú podnikatel'skej Cinnosti vydrazeného podniku, ak to neodporuje povahe prav z pnemyselného a mého
dusevnéhovlastníctvaalebozmluveoposkytnutívykonutychto práv. Ak ideo Casf podniku, prechádzajú na vydrazítel'a vSetky prava a
závazky, ktoré sa tykajú tejto Casti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzfahov.
.—

9.

Fodmienky odovzdaiiiia predmetm drazby vydraziteFovi
Drazobník odovzdá vydrazitel'ovi po zaplatení vydrazenej ceny predmet drazby a listiny, ktoré osvedüujú vlastnícke pravo a sú nevyhnuüié

na nakladanie s predmetom drazby alebo osvedCujú iné prava vydrazitel'a k predmetu drazby bez zbytoCného odkiadu a vydrazitel' prevzatie
písomne potvrdí Ak ide o nehnutel'nosf, podnik alebo jeho Casf, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet drazby na základe predlozema
osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitera bez zbytoCnych priefahov. O odovzdani predmetu drazby spiSe
drazobník zápisnicu.

Predchádzajúci vlastník odovzdá vypratany predmet drazby, kl'úce od dveri, vrát, ovládaCe od dialTcovo ovládan^ch bran a dokumenly ako

,

sú kolaudacné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spolofine s vydrazitel'om si navzájom potvrdia koneüné stavy na meracoch
mádií

10.

.

.

_—_—

.

Oznacenie notara, ktory osvedcí priebeh drazby_
Sídlo

Titul, meno a priezvisko

JUDr. Katarína Valová, PhD.

^1

Pribinova 10, 811 09 Bratislava

§21 ods. 2 ZoDD

V pnpade, ak boli poruSené ustanovenia tohto zakona, mñze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na svqjich právach, poziadat' súd, aby
urfiil neplatnosf drazby. Pravo domáhaf sa urCenia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu okrcm
prípadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so spáchanfm trcstného Cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bylu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu draZby v Case príklepu hláseny trvaly pobyt podl'a osobítného predpisu; 12b) v tormo prípade je mo?.né

domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoloCnej draíby bude neplatná len tá casf drazby, ktorej sa takyto
rozsudoktyka(§23).
§21 ods. 3 ZoDD

Osoba, ktorá pódala na sude 2alobu podl'a odseku 2, je povinná oznámif prístuSnému okresnému úradu zaíalie súdneho konanía.
§21 ods. 4 ZoDD

Úíastnikmi súdneho konania o neplatnosf drazby podl'a odseku 2 sú navrhovatel' drazby, drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a
dotknutá osoba podl'a odseku 2.
§21 ods. 5 ZoDD

Ak vydraíitel' zmaril drazbu alebo ak súd urCil drazbu za neplatrtú, úfiinky priklepu zanikajú ku dñu príklepu.
§21 ods. 6 ZoDD

Neplatnosf drazby nie je moáné vyslovif z dóvodu oneskoreného zafiatia drazby, ak bolo príCinou oneskoreného zaCatia drazby konanie inej

drazby tym istym draiobníkom na tom istom mieste a ak neumoznil vlastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné
ako vlastnicke pravo, vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby.
__
_.

J

Auctioneers.ro

do zacatia draí-by auplaln!f
^^^^y

xc.plaroci, enmenia ¿5^ pre Draíobníkov rovnopis oznamenia apre

prilohu odpiso tiqtáiskei záoisnice o v^conani dobrovornej dgfa
V Bratislave, dña 31.05.2017

Ing. JanaBratová

Riaditel'ka odboru Work Out &
Monitoring

OTP Banka Slovensko, a.s.
Navrhovatcr drazby_^

V Bratislave, dña 31.05.2017

Mgr. Marian Strelecky, MBA
konatel'
Auctioneer s.r.o.

Drazobník

IVÍESTSKY ÜRAD
BANSKÁ BYSTRICA

V Bratislave, dña_31^05.2017

Ing.

Povereiíy zamestnanec

OTP Banlía Slovensko, a.s.
NavrF ovatel'

V Bratislave, dña 31.05,2017

r. ímre

pro^urista
ctioneer s.r.o.

Drazobník

