Oznámenie o dobrovoFnej drazbe
c. A 35/2017
Zverejnené vzmysle § 17 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovofntfch drazbách aodoplnení zákona
Slovenskej národnej rady 6. 323/1992 Z.z. o notároch a notárskej cinnosti v znení neskorálch predpisov.
Drazobník

:

Drazby a reality PAMASA, s.r.o.
Kpt Nálepku c. 3009/31, 934 05 Levice

IÓO: 36 706 655, IÓDPH: SK 2022319750
Zapisaná v Obch. registri OS Nitra, Oddiel: Sro, vlozka £:. 19030/N
Zastúpená: Ing. átefan Ágh, konateF spolocnosti
Navrhovatel' drazby

:

Tatra banka, a.s.
Hodzovo námestie 3, 811 06 Bratislava I

iCO: 00 686 930, IÓ DPH SK 7020000944

Zapisaná v Obch. registri OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vlozka ó. 71/B,
Zastúpená: Ing. Jozef Kotleba, vedúci oddelenia Late Collections
na základe Dohody o plnomocenstve zo dña 14.09.2011
Opakovanie drazby

:

prvá drazba

Dátum konania drazby :

03.08.2017

Cas otvorenia drazby

11,30 hod.

:

Miesto konania drazby :

Exekútorsky úrad Mgr Mária Ághová, hala na 1. poschodí, vchod
z dvora, Kalvlnske námestie 126/2, Levice.

Predmet drazby: Nehnuternosti nachádzajúce sa v k.ú. Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, okres:
Banská Bystrica, zapisané na LV a. 8292, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Banská
Bystrica pod B1:

a)

b)

rodinny dom súp. 6(slo 14903 postaven^ na pozemku pare. c. 2394/153

pozemok - parcela registra ,,C"KN

pare. t. 2394/153, druh pozemku: Zastavané plochy a

nádvoria o vymere 77m2, pozemok - parcela registra ,,C"KN pare. c. 2394/154, druh pozemku:
Ostatné plochy o vymere 67m2, pozemok - parcela registra ,,C"KN pare. c. 2394/155, druh
pozemku: Ostatné plochy o vymere 64m2,

Podiel 1/1
Opis predmetu drazby:

Rodinnv dom c.súp. 14903 postaveny na parce. 2394/153 jeto murovan^ rodinny dom/JKSO 803.6/s
plochou strechou, ktor^ má jedno podzemné o viniere 6,80*11,25 m2 = 76,50 m2 a dve nadzemné
podlazia s rovnakou vymerou 6,80*(12,19+11,01)/2 = 78,88 m2. Dom je súcast'ou radovej uliónej

zástavby na Muskátovej ulici v Banskej Bystrici.

Rodinny dom sa nachádza v krajskom meste Banská Bystrica, konkrétne v Casti mesta s názvom
Graniar, na Muskátovej ulici 6.15, t.j. v severozápadnej obytnej casti mesta. Ide o lokalitu s novou

individu'álnou bytovou vystavbou, predmetny dom je súfiast'ou radovej uliónej zástavby, ktorej vystavba

zacala na základe stavebného povolenia vydaného v roku 2009, v súeasnom období je skolaudovaná
1.etapa vystavby s poctom domov 17 a v cfaláej vystavbe sa pokraCuje. Hodnotená lokalita v blízkom
okolí obóiansku vybavenost' nema, najblizáie obehody a sluzby sú vo vzdialenosti do 500 m. Dom je
prístupny po spevnenej cestnej komunlkácii, je napojeny na základné inzinierske siete, t.j. prfpojky
elektroinstalácie, vody, kanalizácie z verejnych sietí, dostupná mestská hromadná doprava je
autobusová, zlvotné prostredie v okoll je bez zjavného poskodenia, s beznou praénost'ou a hlucnost'ou
od ulicnej cestnej premávky.

Konstrukcne ide o murovanú stavbu, podzemné podlazie je osadené v priemernej híbke 1,00 - 2,00 m so

zvislou izoláciou, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, zvislé konstrukcie sú
murované z tehlového muriva POROTHERM v hrúbke 30 cm, sú dodatoene zateplené kontaktn^m
systémom, t.j. minerálnou vlnou hrúbky 10 cm, deliace konátrukcie sú murované. Stropy sú
zelezobetónové monolitické s rovnymi podhl'admi, strecha je piocha dvojplást'ová s miernym pultov^m
spádom, krytina z fólií PVC, klampiarske konátrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajáie omietky sú

silikátové hladké, vnútorné omietky vápenné átukové hladké. Okná a vchodové dvere sú plastové,
vnútorné dvere drevené dyhované, garázové vráta segmentové s automatickym otváranfm. Podlahy
vrátane schodísk sú v celom dome z keramickych dlazieb. Dom je napojeny na elektrickú energiu
/elektricky rozvádzac je s poistkovymi automatmi/, prípojky vody a kanalizácie z verejnych sietf.

Vykurovanie je ústredné teplovodné podlahové, zdrojom ÚK je elektricky kotol umiestneny v suteréne
domu, zdrojom TÚV je zásobníkovy ohrievac.
Dispozicne:

-V suteréne domu sa nachádzajú zádveria so schodiskom, chodba, garáz a kotolña. V kotolni je kotol ÚK

a zásobníkovy ohrievaó TÚV.

-Na prvom nadzemnom podlazí (1.NP) domu je chodba so schodiskom, cfalej vefká obyvacia izba
priestorovo prepojená s kuchyñou, druhá mensia ¡zba, kúpeFña s WC, komora a balkón. V kúpeFni
prízemia je sprchovy kút, um^vadlo a WC so zabudovanou nádrzkou v stene, pákové batérie, steny

kúpel'ne sú s keramick^mi obkladmi. Kuchyña je

s linkou na báze dreva rozvinutej dízky 7,00 m s

nerezov^m drezom, pákovou nerezovou batériou, indukcnou varnou doskou, digestorom, zabudovan^mi
elektrickou rúrou, um^vackou riadu, chladnickou a mrazniékou.
-Na druhom nadzemnom podlazí (2.NP) domu sú chodba so schodiskom, tri izby, kúpeFña s WC a dva
balkóny. V kúperni je smaltovaná vana s keramickym obkladom, dve um^vadlá, WC so zabudovanou
nádrzkou v stene, nerezové pákové batérie, keramické obklady stien.
Opis stavu predmetu drazby :
Na základe miestneho áetrenia a

na základe dodanych podkladov je

mozné

konátatovaf,

le na

posudzovanej nehnuternosti neexistujú ¿iadne závady. Stavebno - technicky stav objektu zodpovedá
uvedenému veku nehnutel'nosti, a svedcí o normálnom vyuzívaní rodinného domu na byvanie, a o
vykonávanej beznej údrzbe domu. Rodinny dom bol dany do uzívania v roku 2014 a bpl dodatocne
zatepleny kontaktnym systémom, t.j. mínerálnou vlnou.

Vseobecná hodnota

232.000,00 €, podra ZP c.74/2017 zo dña 21.06.2017.
232.000,00 €

Najnizsie podanie

Minimálne prihodenie

500,00 €

Drazobná zábezpeka

15 000,00 €

Spósob zlozenia
drazobnej zábezpeky

bezhotovostnym prevodom na úcet drazobníka alebo vkladom na
úcetdrazobníka, c.ú.

SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedeny vTatra

banke, a.s. Bratislava, var. symbol 352017,

bankovou zárukou - veritel1 bankovej záruky Drazby a reality PAMASA,

s.r.o., Kpt. Nálepku 31, 934 05 Levice,
do notárskej úschovy - príjemca z notárskej úschovy Drazby a reality

PAMAéA, s.r.o., kpt. Nálepku 31, 934 05 Levice,

v hotovosti k rukám drazobníka,
5. drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozit' Sekom, zmenkou ani platobnou
kartou.

4.

Lehota na zlozenie

Do otvorenia drazby.

drazobnej zábezpeky
Doklad o zlození
drazobnej zábezpeky

1.

originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísaniefinanónych
prostnedkov z úctu navrhovatel'a za predpokladu ich následného
pripísania na úcetdrazobníka,

2. originálom potvrdenia o vklade peñaznych prostriedkov na bankovy úcet
v hotovosti vydaného bankou,
3. original listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky,

4. original listiny preukazujúcej zlozenie drazobnej zábezpeky do notárskej
úschovy,
5. príjmovy doklad od drazobníka

Vrátenie drazobnej

zábezpeky

:

Sposob úhrady

Bezhotovostnym prevodom na úéet úóastníka drazby, vrátenie listiny

preukazujúcej vydanie bankovej záruky, bez zbytocného odkladu po
skonóení drazby alebo po upustení od drazby, najneskór váak do 3 dní
od skoncenia drazby alebo od upustenia od drazby.

ceny dosiahnutej

vydrazením

:

Vydraziter je povinntf uhradit' cenu dosiahnutú vydrazením najneskór
do 15 dní odo dña skoncenia drazby na úóet drazobníka
SK50 1100 0000 0026 2276 5920, veden^ v Tatra banke, a.s. Bratislava, var.
symbol 352017. Drazobná zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapoeítava do ceny

dosiahnutej vydrazením.

Dátum obhliadky

:

12.07.2017 o 11,00 hod. a 21.07.2017 o 11,00 hod. Obhliadka sa uskutocní

po predchádzajúcom ohlásení na t.c.

0907 303 983, den pred obhíiadkou.

Popis práv a závázkov na pred mete drazby :

Na parce. C-KN 2394/153, 2394/154, 2394/155 + c.s.14903 na pareó. C-KN 2394/153: Zálozné pravo
pre pohtedávku Tatra banka, a.s., Hodzovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IÓO: 00686930 £zml V

3258/2014 zo dña 23.6.2014 -cz 1628/2014, tz 2707/2014, cz 267/2015
Poznámka:

Oznámenie Tatra banky, a.s., Hodzovo námestie 3, 811 06 Bratislava, ICO 00 686 930, o zacatí vykonu
zálozného prava zo dña 21.4.2017 ( k V 3258/2014) - 6z 1586/17
Nadobudnutie vlastníckeho prava k predmetu drazby:

Ak uhradil vydraziter cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke
pravo alebo iné pravo k predmetu drazby udelením priklepu; to neplatí, ak je vydraziteFom osoba, ktorá je
povinná zapísaf sa do registra partnerov verejného sektora vzmysle osobitného zákona (Zákon c.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnenf niektorych zákonov), ak v
case priklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dñu zaplatenia ceny dosiahnutej vydrazením
vydrazitel'om zaniká poMadávka ventera v rozsahu uspokojenia veritela z v^tazku drazby.
Podmienky odovzdania predmetu drazby:

-

vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza na vydrazitela udelenlm priklepu a po uhradení ceny

-

predmet drazby odovzdá predchádzajúci vlastník po predlození osvedóeného odpisu notárskej
zápisnice o priebehu drazby a dolozenia totoznosti vydraziteFa bez zbytoón^ch priet'ahov,
uzívacie pravo k predmetu drazby prechádza odovzdanfm predmetu drazby o com drazobník
vyhotoví zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby.
predchádzajúci vlastník odovzdá vypratany predmet drazby, kFúce od dverí, vrát, ovládace od
diaíkovo ovládanych brán a dokumenty ako sú kolaudacné rozhodnutia, geometrické plány,
nájomné zmluvy a spolocne s vydrazitel'om si navzájom potvrdia konecné stavy na meraéoch médií.

-

dosiahnutej vydrazením do 15 dní,

Priebeh drazby osvedeí notárskou zápisnicou : JUDr. Yvlin Hórümpóíiová, notar so sídlom Na baáte
1, Levice

Poucenie podra § 21 ods. 2 az 6 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovorhych drazbách: V prípade, ak sa
spochybñuje platnost' záloznej zmluvy alebo boli porusené ustanovenia tohto zákona, móze osoba, ktorá
tvrdí, ze tym bola dotknutá na svojich právach, poziadat' súd, aby uróil neplatnosf drazby. Pravo domáhat'
sa urcenia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatnf do troch mesiacov odo dña priklepu okrem prípadu,
ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného 6inu azároveñ ide o drazbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v óase priklepu hláseny trvaty pobyt podra

osobitného predpisu, v tomto prípade je mozné domáhat1 sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty.

V prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá cast' drazby, ktorej sa takyto rozsudok tjka.

Osoba, ktorá pódala na sude takúto zalobu je povinná oznámit' prísluánému okresnému úradu zaóatie
súdneho konania.

Úcastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby sú navrhovatel' drazby, drazobník, vydraziter,

predchádzajúci vlastník a zalobca.

Ak vydraziter zmaril drazbu alebo ak súd urcíl drazbu sa neplatnú, úcinky priklepu zanikajú ku dñu
pri Kiepu.

Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovit1 z dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo prícinou

oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istfm drazobníkom na tom istom mieste a ak
ij osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako víastnlcke pravo

Uóastníkom drazby móze byt' osoba, ktorá spfña podmienky ustanovené zákonom 6. 527/2002 Z z

odobrovofnych drazbách a dostavila sa s cierom urobit' podanie. Ostatné osoby svfnlmtou

zamestnancov navrhovatefa drazby a osób ním poverenych platía vstupné najviac 3,32 €

Drazobník upozorñuje véetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich móiu
preukázar najneskór do zaóatia drazby a uplatnif ich na drazbe ako drazitelia

V Leviciach, dña ÍP.06.2017

Ing, átefan Ag

V Bratislave, dña ¿S .06.2017

Ing. Jozef Kotleba

konatef spolofinosti

vedúci oddelenia Late Collections

Drazby a reality PAMASA, s.r.o.
küi Náiepku31.9

ICO" 367Wt55 DI& 2022319730
JUDr. Simona Koleková
épecialista vymáhania retailov^ch
pohradávok, sr.

zákDnT^ ??Z7/9nn9nÍa ° totowfWtmtaB s overenym podpisom navrhovatefa je v zmysle § 17 ods. 8
zakona ó. 527/2002 Z.z. v znenf neskorélch predpisov ulozen^ v sídle drazobnlka

ÍV1ESTSKY URA.D
BANSKÁ BYSTRICA
Vyvcscné dña:
Zvcscnc dña:

2 6. JÜN2017

