Oznámenie o drazbe
Zn. 1412015

- ^n^

Y?" ak° dra2obnik oprávneny k vykonu dobrovoPnych dratfeb v zmysie ustanovení zákona

c 527/2002 Z. z. o dobrovoluycii drazttcli a o doptnení zákona C 323/1992 2b. o notámch a notórskej ¿innosii
(Notársky ponadok) v platnom znení (d'alej len ..zákon o dobrovornych draübách") zverejftnje na základe
zmluyy o vykonaní dra?.by a v zmysie ustanov«ní $ 17 zákona o dobrovornycli dnébách nasiedovné Ozoámcnte
o dra2be:

Ozrtaccnie (irazobníkíi :

ProAuctíO s.r.o.

ICO:

45 408 441

Sídlo:

Horná 2,974 01 Banská Bystríca

■"

Zapísany v Obcliodnom retystn Okresného sudu Banská Bystrica. oddiel Sro vln?ka ? 1777S/<í

Konajúci:

Mgr. SJavomír JanSo, leonatel'

Oziíacenic
drazbyi
ICO

Sídlo:

PODHAJ51a53
42 006 040

Uíica Podhéj. súpisn¿ císlo ólj^

Zapísany v regislrí spoloícnstiev vlastníkov bytov a"ncbytovych prieslorov vedenom
Banská By5trica odbor v5eobecnej vnútornej správy

^onajúci:

Miesto konimia di uzby:

Dáium (tonania drnzhy:

' | Pcter'Ondrejka, predseda
Notársky urad JUDr. Dnniela Vozárová, Skuteckého 17,974 01 Banská Bystrica
27.07.2017

Cas otvorenia (lra?-by:

15:00 hod.

Draíba:

Pivé kolo draáby

Pi-cdnteiom dra£hy sú ndmuternasti, nachádzaji'ice sa v okrese Banská Bysirica,
obci Banská Bystrica, kattistrálnom území Radvañ, evidované Okresnym úradom
Banská Bysirica, kataslrálny odbor na líste vlastníctva (LV) 6. 65S1 a to:
- byt ó. 3 vo vehode £. 53 na prfzemí bytového domu st'ipisné éíslo 6139,
poslaveného na parcele regislca ,,C" parcelné ctsio 3240, zaslavané plocliy a
nádvoria o vyrncrc 1502 m2, popis siavby: Obytná budova + tibytovna
- a s vlasiníctvom byiu i. 3 spojeny spoluviastni'cky podiel na spolofinych Casliach
a spolocnych zariadctiiach domu a spoluvlostnfcky podiel kpazemku parcele
r<ígisira ,tC iííslo 3240, zastavané plocliy a nádvoria o vvmere 1502 m2, vo vyske
8313/469994.

Spohivlastnicky podiel na predmete tirti5by : 1/!
Al'alcj spolu ¡en ..

E*A
Opís predniefu drazby

a jelio prísluSensíva;

Byt í. 3. kcor^ je súfiasr'ou predmetu drazby sa rtaehudza v panclovom obymom

dome, klory iná cclkom 1+6 podía¿í, 2 vehody, technické podlazieje podzcmnym
podlazíni. hodnoleny byt sa nachádza v krajnej sekcü na prízemí, vo vehode c.53

je celkom 58 bytov, dom má vyt'ah. Objekt bol póvodne postaveny v roku 1983

ako ¡iKcrnát Aibytovña/ byvalélio podniku ZVT, v roku !998 bol objekt
zrekonScruovany a prestavany na bytovy dom, v roku 2013 bola budova dodato£nc
zateplená. Byt £. 3 dispo^iCne pozostáva z (roch obyiních miesmostí a z
prískiSensiva, kioré tvorí predsieil. dve chodby, kuchyiía, kúpel'ña, WC s
umyvadlom a pívnica v suteréne donm. Podlahová piocha bytu s prísluScnstvom je
83,13 m2, Byt c. 3 je zrekonstruovany, zmenou sú vymenene pSvodné drevené
zdvojené okná za ptastové, obnovené sú povrciiové úpravy síien /síierky/,

obnovenó bolo zariadenic kucliync, vymenene sú podlahy a aj zanadeníe kúpel'ne.
Byt má dvc bytové jadrá. obidve sú nuirované, v jednom je Icúpel'ña so

smaltovanotí vañoti s keramickym obkladotn, umyvadlom, barérie sú pákové
nerezové, steny síi s keramickymi obkladmi, v druhoin ¡adre je umyvadlo v

prednej miestnosti a WC v zadnej miesinosti. V kuchyni Je'linka na bjjze dreva s

nerezovym drezom, pákovou nerezovou batériou a elekirickym sporákom, za
linkou je keramicky obklad slien. Vnúiorné povrchy stien a slropov tvoria
vápennc hiadkc stierky, podlaliy v izhácli sú prevale plávajúce, z vcl'koploSnych
laminátovych parkiet, v osmtnych miestnostmch sú keramické dlaáby, vnútorné
dvere sú drevené plné hiodké dyhované, vykurovame ústredné teplovodné
radmtory ocelVé filánkovc. Obyiny dom aj hocinoleny byt majú priemernú
údríbu, íotmi zodpovedá aj ich technicky stav, dom má zateplenú fasádu, rná

zrekonstruovanú strechu, t.j. vymcnenú krytinu,

S vlasinfcivom byLu C. 3 je spojené spokivlasmícivo spoloínych fiasti a

spoIoCnych zariodenf domu v podieie 8313/469994. Spolocnymi casfami domu sú

základy domu, strecha» chodby, obvodové múry, prieíclio. vsiupy, schodiská,
vodorovné nosné a izolacné konStrukcie, ako aj zvislé nosné konStrukcie
Spolofinymi zaríatícniami domu ai vyl'ahy, práCovne. koCikámc, d'aiáie spoíofiné
priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky oá domového inerafia tepla,

vodovodné, kanaliza£n¿, üleklrické, tetefónne a plynovédomové prípojky a to aj
v prfpade, 2e sú umiestnené mimo domu ak siúíia vylucne domu.
Podl'a predloácncfio polvrdcnia bol bytovy dom dany do uSívania v roku 1983
pñvodne ako internál, v roku 1998 bol dom prestavany na obytny, zivomosf domu
vzhl'adom na vykonané rekonStmkcie a zísteny icchnicky stav stanovij zoalec na
lÜGrokov.

ópísstiivu prcdmetii
drazhy:

OzuaEeuie a opis
a táviizlíov

pi'áv

viítznucicli

na predmele draíby:

Picdmct dra2by je v tcchnickom srave primcranoni jeho veku, vykonanym
Jgjtgnjtrukcidm uvedenym v popise piednietu dra£by a ddríbc.
Naslcdujúce 7.Moh\é prAvo ostáva aj vprípade úspeSnej dra¿by mpísan¿ na LV
í. 6581 k.ú. Radvftñ, neovplyvñtije vJak hodnotu predinetu diazby a bude
zabezpcCüvat' budúce pofil'adávky vzniknuié v C-ase po zaptatení ccny dosiahnutej
vydrazením, z právneho litulu deiinovaného ustanoveníni § 15 ods. 1 zákona fi.
I82/Í993 Z. z. o vlastníctve bylov a ncbytovych priestorov v zneni neskorSích

predpisov:

Zákonné záloáné pravo v zmysle § 15, Z 182/93 Zb. v prospecli:
spoloCenstva vlasiníkov bytov PODMÁJ 51 - 53 VZ 1243/2006

Zistcná cena prcdmct»
cirazby :

Spósob zisteniu ceny
pretlmctu draíby:

54 700,00 €

Znaíccky posudok a. 44/2017 zo dife 25.04.201?, vypracoval znalec: íng. Steían
PastieroviC, Majerská cesta 65, Banská Bysirica.

Najniísie podante:

54 700,00 €

Miiuniáloe prilioiicitie:

100,00 €

Draíobiiá zúbezpelta:

11000,00 6

Spósob zlozenm

B«zlio(ovos(nym prevodom na ítdci drazobníkQ IBAN: SK38 0900 0000 0050
4398 7194 pod variabilnyin symbolom : 1412015» alebo v hotovostí v miesle
konania dra2by, prípadne zlozcnfm pefiazl do noiárskcj líschovy, alebo formou

drazobncj

bankovej záruky.

Draiobiiú zábezpcku nie je moíné zlozit'sclcom ani plalobnou Uartou.
Adres» na zlozeníe
draz«hnej ziíbezpeky:

ProAtictio s.r.o.. Horno 2, 974 01 Danská líystrica alebo, v micste koníiiiia dra&y,
alo vyluvne vdeñ konania drazby avíase najskór jednu hodinu pred íasora
oivorenia draíby.

Doklad
preuknzujiíci zlozenie

draiobncj zábezpeUy:

Original príkazu na uliradu peñaznych prostriedkov vo vy§ke draJíobnej
zabezpcky. UCastník bude pripusteny k draSbe. ak do otvorenia drazby bude
draáobna zabezpeka pripisaná na úCei draáobnfka.

Príjmovy pokladn.Cny doklad preukaziijúci zlozenie peñaiínej hotovosti vo vySke
diaiobnej zábezpeky.

Original alebo ovcrená kópia dokiadu preukazujúceho vystavenie bankovej záruky
Original alebo overcná kópia dokiadu preukazujúceho zlozenie zábczpeky do
notárskej úschovy.

Lchotii na zlozenie
drn£ob»e¡ zábezpelty

Idiota na zlozenie draáobnej zábezpeky za£ina dftom zverejncnia oznámema o
.drazbe v Obcíiodnom vastriik» a konfil stanovenym Casom otvorcnia dra?,by.

Vrálenie tli-»zobnej

Ncúspeínym úcastníkom drniíby, kwri zloSili drozobiiú zábezpeku v hotovosti,
bude draíobná zábezpeka vrátcná lined' po skonSení drazby. Neúspegnyní

zábezpelty;

ucastnikom draiby, ktori zloáili drafe>bnú zábezpeku bezhotovostnym prevodom
ría ueet diazobníka, bude dra&bná zábezpeka vráíená bezhotovostním prevodom

bez zbyiocnélio odkladu po sko»cenú a to na úcet oznaceny ú&istnikom drajbv.
SpÓsob úlirady ceny
dosiaJmtitej
vyiJra?.eiiím:

Afc je cena dosiahnutá vydrazenim vyssia ako 6.640 €, je vydraíiicl' povimií
zaplatíí ccnti dosiohnulú vydraícmm do 15 dní od skonCenia drazby, ak sa
vydrazitc)' s navrhovatel'om drazby nedohodmi inak.

Ak nie jc cena dusiahmiiá vydrazenim vySSia ako 6.640 6, je vydraáitcT povinny
zaplatit* cerní dosíahmitú vydraienfin hned1 po skoncení dra2by.

Cenu dosiahnutú vydrazcnlm je mozné zaplaiit1 v hotovosti hned' po skoitCení
drazby v iniesle konunia úratby, v hotovosli v micsie sídla dra2obníka, niebo
bezhotovostnym prevodom na úcei diazobníka IBAN: SK38 0900 0000 0050
439S7I94, pod variabilnym symbolom : 1412015.
Draíobná zábezpeka zloáená vpeniazoch sa vydi-azitel'ovi zapotfiava do ceny

Si

dosiahnutej vydrazenim.
Obhliadky predmefu

l.termin 11.07.2017 o 15:30 hod.

drngby:

2. termtn 18,07.2017 o I5:30hod.

Miesto obhliadky:

Podháj 53, Banská Bystríca

Organizníné opatrenia
kobbliaclNam:

Záitjemcovia o obfitladhu predmetu <lrazby sa prililásia tclcfoniclcy najneslt5r
24 hodín pred staiiovcnyin tenttínotn obhlfodky na telefónni; císlo : 0911
802^ [99, poüas pracovnych dnf, v íasc od S:00 bod. do 17;00 hoil. Obhliadky je
mozné vykonat' aj minio termíny stanoven¿ v oznámenf o draZbe. avíak

GPS: <18°42'37.2"N 19°07'45.1"E

po predchádzajúcej dohode s draZobníkom.

vlasíiiíckftho prava k
jiredniet» drazby:

Ak vydrtóitel' zapiatí cenu dosiahnutú vydra2enfm v ustanovenej lehoce, prechádza
na neho vlastnícke pravo dííom udelenía príklepu. Draxobník vydá bez zbytofiného

odkladu po nadobiidmití vlastnickeho aiebo iného prava vydra'zitcl'ovi potvrdenie

o vydrazení predmet» drazby, a v prípadoch, v ktorych sa o priebehu áraiby
spisuje notárska záptsnica, vydá drazobnfk vydrazitel'oví dve vyliotqvcnia

osvedCcnélio odpisu notniske] zápisnicc.

Podmienky odovziíflnia
predmeíu draíby:

Po nadobudnutf vlastníekeho prava alebo iného prava k predmelu drazby odovzdá
drazobnik bez zbylo¿neho odkladu vydrazitel'ovl prcdmel drazby a lístiny, ktoré
osvcdeujú vlastníckc pravo a sú ncvyhnutné na nakladanie s predmetom drazby,
aíebo osvedfiujú iné prava vydiazitct!a k piedmetu drazby.

Ak ¡de o nchmnei'iiost', podnitc alebo jeho casr, odovzdá predchadzajúci vlastník
bez zbytoCnycti prict'ahov predmei drazby, a ío na základe predlozenia
osvedeencho odpisu noiárskej zñpisnicc a doioáenia toloínosti vydrazitel'a.
Orazobuík je povimiy na mieste splsaf zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby.
VSetky naklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmelu dra?,by nesie

vydrazitel'.

'¡iffl

NebeTpefenstvo skody na predmete drazby prechádza z tmv.hovatda draSby'
.vydrazitcl'a dñor» odovzdflnia prcdmet» draüby.
Y
i'oufeiiie po(U';i § 21
oils, 2 aí 6zálíona
c. 527/2002 2. z.

o dobrovol'nycli
drazbácli :

(2) V prípadc ak sa spochybfluje plalnost' záloznej zmluvy alebo boli

usianoven.a (ohto zákonu, mozo osoba, klorá tvrdí, ¿ t^ bola Statt»
^jich pravach, poaaftf súd, aby uréil ncplataost' dra2by. Pravo do S f "
neplmnos, dra% .anika, Uk ,a neupla,ní do irocl, mesiacov odo dna

0finí
¡rpnpadUi
**¿&
a záiweñ?k-fmú*nep!ainosii
,de o dra^bu domu draá^
alcbo •«*
bytu, vs° ktomm
má

pía osobiínc o P^Hil3b) » lomto prípadej. mo^nc domaba? 8a neplafnost
cast dináby, ktorej sa lakylo rozsudok tyíí,i fg 23)

(3) Osaba, fctoró pódala na sude íalohi, podfa odselc» 2, je povinná

pnslusiKmu Qkresnenui úradu zaáaiie súdneíio koiianiü

(4) Ueastníkmi sAdraho konania o nepíainosf draáby podra odscku 2

SSS&****vytiraiiíü1' "-**

XW^i-St

k súd ureil T

(b) Ncplatnosf draáby nie je moiné vyS!ov¡f z dóvodu oncskorcicho 2aíatia

úWSby, ak bolo pncinou oneskorencho ^acaiia dra% konanie ¡nej draáby lym
-stym drazobnikom na tom istom miesre a ak neumoánil vlastník predmetu dra/by
iko aj Dsoba, ktorá má k predmetti draíby iné ako vloHnfcke pravo, vyW

:¡adiui übiilmdk» predmeui dr¡i¿by.
Netár osvedcujúci
priebeh

-HJDr. Daníela Vozárová, so sídlom: Skuteckého 17, 974 0] Banská Bys'tTÍ^T

7.a navrhovaiel'a drazby:

Za dra2abníka :

V Bunskej Bystríci, düa

V Ranskej Bystrici, dí

Peteróndrejka
Pret¡/eda
PODIIÁJ3U53

Mgr. «Hívomlr

korj/el'spoiocnost!
Pr/Aticiio s.r.o.

Podl'a osvedCovacej knihy ííslo 1 770 E/2017

podpísal(a) tuto listinu
Peler Ondrejka
rodné ííslo:

trvaly pobyt: Banská Bystrica,

ktorého (ej) totoánosf bola zístená pocíl'a OP;

pred Mestom Banská Byslrica

■ I,

Dña 2ó.júna 2037

osvedíujúceho

'í$ra Mociková
m

a

MESTSKY URAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvesené dña:

2 8. jún2017

Zvcscué dña:

podpis

r

