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0ZMÁMEN1E O DRA2BE

podra 5 17 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovornych drazbách v znení neskorsích predpisov

Oznacenie drazobníka:

pawatrade, s.r.o.

so sfdlom J. Chaiupku 612/8, 974 01 Banská Bystrica
ICO: 44 815 581

DlC: 2022835639
I¿DPH:SK 2022835639

zapfsaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

Oddiel: Sro, Vlozka císlo: 16622/S

konajúci: JUDr. Marián Pataj, konatef
Tatra banka, a.s.

ICO: 00 686 930

so sídlom Hodzovo námestie 3, 811 06 Bratislava I

(navrhovatef drazbyje prednostnym zmluvnym záloznym veritefom)

(úeastníci min. 30 minút pred otvorením drazby)

Notársky úrad JUDr. 2ora Belková , Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
1. kolo drazby

Predmetom Draiby s0 nasfedovné nehnuternosti zapísané na LV c 5503

ktory je Okresnym úradom Banská Bystrica, katastráinym odborom vedení

pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastráine územie Radvañ:
Pozemok parcelné ííslo KN-C 3379/133 vo viniere 343 m3,
druh pozemku; Zastavané plochy a nádvoria,
Pozemok parcelné císlo KN-C 3379/134 vo vymere 116 m2
druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

a P0Zemku
Predmetom drazby je ,,Prevádzková

budova - sklad s c 3175" s

prfelusenstvom situovaná na pozemku pare. KN-C c. 3379/133, k.ú Radvañ
svjazdom a vstupom i dvorovej asfaltovej casti nachádzajúcej sa na
pozemku pare. c. KN-C c. 3379/134. Stavba je umiestnená v zastavanom

uzem, mesta Banská Bystrica - v jeho okrajovej casti, lokalite3!

cesta v byvalom areáli Stavoindustria so zástavbou podobnych obehod o'
prevádzkovych

objektov.

Prístup

khodnotenym

z rn.es nych komunikácir je cez spevnené p|oc

^

nehnuteíhosttam
J™^

majlterov uvedenych nehnuternostf. V lokalite je moznosf napojenia s n

vere¡né inílnierske siete - rozvody vody,

kanalizácie,

plynu

elektroinStalácie.

Prevádzková budova - sklad bola postavená «roku 1971
J
rTonlrukcla bola touto spoloínosíou vykonana v roku 2009-2010,

Oraíc

vrátane vstavby administratívnej tasti.

¿iaznucichnapredmete

Podany návrh na zaíatle konania v právnej veci o neúEinnosí právneho
úkonu Okresny súd Banská Bystrlca í.k. 20C/17/2016 zo dna 26.01.2016 (V

Spñ
tira

6145/2015) -Ez 326/2016

Oznámenie Tatra banky, a.s., Hodzovo námestie 3. 81108 Bratislava ,CO,00

686 9M o zaíatl vykonu záloiného prava (k V 6144/2015) zo dña 7.2.2017 íz 596/17

Na pare. CKN í. 3379/133, 3379/134 ♦ E.s. 3175 na pare. CKN 3379/133
Zálozné pravo pre pohfadávku Tatra banka ,s Hodzovc, nérnesue i 81106

Bratislava, l£O: 00 686 930, c. zml. V 6144/2015 zo dña 23. 11. 2015 cz
4352/2015,4354/2015

Na pare. C-KN c. 3379/133, 3379/134 + E.s. 3175 na pare. i. 3379/133:
Záloíné pravo pre pohíadávku Dañovy úrad Banská Bystriea, Nové 13^97 ^04

Banská Bórica e. rozh. 104032965/2016 zo dna 4.10.20Í6 - E* 4619/2016

wlaznuclch na predmete

Vyl5¡e uvedené farchy viaznuce na predmete drazby vykonom záioíného
prava v rámei draíby zaniknú.

Prava os6b vyplyvajúcich zvecnVch bremien na predmete draiby nie sú
dotknuté prechodom vlastníckeho prava draibou.
ravn.hn ükon» vedeného

■nz nri.. 2 Civilnéi-n ^nrn^ho porlariku, v zmysle ktorého
n.niatnnstl dobro-"''""! "rafe» ie závüzny a¡ pre osobu
ilm nüurh na dp»"Ip"I- v^adu vecného

^kar^tri nehnM^"""' bo\a ?anlsaná poznámka

16.05.2017

Císlo ínaleckého posudku:
. Znaíec:

■ Odvetvfe znslca:

49/2017

ing.lvan Sirka, RieCka £.23,974 01 Banská Bystnca

" é suvby, odhad hodnoty nehnuterností, ev. aislo zna.ca: 914 426.

ir

inizüie

ná

301.000,- Eur

Mfnlmálne príhodenie:

>,- Eur

0,

Drazobná zábezpeka:

Vyzaduje sa

Vysíka drazobnej zábezpeky;

15.000,- Eur

draíobnej záhezpeky:

bezhotovostnym prevodom, resp. vkladom na úcet drazobnfka
b)

zlozením do notárskej úschovy, z podmienok ktorej bude wplwaf
ze tato bude uvornená v prospech drazobníka pre prípad fe
ztozíter vykoná na predmetnej drazbe najvyssie podanie (cfalej len

«Notárska úschova"), afebo

vystavenim neodvolatefnej bankovej záruky prevoditernej wlucne
na drazobmka, splatnej na prvú vyzvu a platnej minimálne po
dobu 15 dnf odo dña konania drazby, vystavenej v prospech

ventera, ktorym je drazobník (cfalej !en ,,Banková záruka")

Do otvorenia drazby

a/ original príkazu na_ dhradu preukazujúci odpísanie financnych

prOStnedkOV

wi«*«,i«

vfozenie

Z UCtU

*■

™

ZlOZÍtpfa

"uawa>

finanenych

roen

resp.

nrirrtn-íl

original

prostriedkov

na

-J-l 1 J

dokladu

i

úcet

preukazujúceho

drazob *

SK45 5600 0000 0013 2448 5002, vedeny v Prima banke, a.s., a to vsetko za'
predpokladu

následného pripísania

prevedenych,

resp. vlozenvch

fmanénych prostriedkov na ufe drazobníka c. SK45 5600 0000 0013 2448
5002, vedeny v Prima banke, a.s., alebo

b/ ^original notárskej zápisnice preukazujúcej zriadenie Notárskej úschovy,
c/ original zárucnej listiny preukazujúcej vystavenie Bankovej záruky.
a/ bezhotovostnym prevodom na úcet urceny zloíiterom; aiebo
b/ vrátením notárskej zápisnice preukazujúcej zriadenie Notárskei úschow

c/ vrátením zárucnej listiny preukazujúcej vystavenie Bankovej zárukí;

a to vsetko bez zbytocného odkladu, najneskor vsak v lehote 5 dní odo

dna skoncenia drazby alebo upustenia od drazby.

platobnou kartou alebo Sekom:

Úhrada ceny doslahnutej
vydraíenfm:

Nie

Ohiiadka predmetu draíby:

1. 18.08.2017 o 10.00 hod.
2.

2S.08.2017 o 10.00 hod.

Pre úcely ohliadky je nevyhnutné kontaktovaf kontaktnú osobu draiobníka
(JUDr. Marián Pataj 048/4724222) minimálne 3 pracovné dni pred dñom
ohliadky.

Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza na vydraíitela udelenfm
príklepu a po uhradenl cele] ceny dosiahnutej vydraiením.
Uiívade pravo k predmetu draiby prechádza na vydrazitefa odovzdaním
predmetu draiby po uhradení celej ceny dosiahnutej vydrazením, ato na
základe zápisnice o odovzdanf predmetu draiby vydrazitelbvi.

Ak ide o drazbu bytu, domu, inej nehnutemosti, podniku alebo jeho éasti
alebo ak najniíSie podanie hnuterny"ch vecf, práv a iny"ch maietkovtfch hodnót

presiahne sumu 33.193,92 Eur, predchádzajúci viastník je povinny odovzdaf
predmet draíby na základe predloienia osvedieného odpisu notárskej
zápisnice a doloíenia totoznosti vydrazitela bez zbytoinych priefahov.
Drazobník je povinny na mieste spfsaf zápisnicu o odovzdanf predmetu

draiby. V zápisnici uvedie okrem oznacenia predchádzajúceho vlastnlka
predmetu draiby, draíobníka, vydraíitera a predmetu drazby najma
podrobny opis stavu, v akom sa predmet drazby vrátane prfslusenstva
nachádzal pri odovzdanf.

Priebeh draíby bude osvedfienV notárskou zápisnicou splsanou notárom
JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22,974 01 Banská Bystrica.

Úíastníkom draiby je osoba, ktorá sa dostavila na drazbu s defom urobií
podanie a ktorá spíña podmienky ustanovené zákonom í. 527/2002 l.z. o
dobrovorn^ch draíbách. Drazba je prístupná verejnosti. Na draíbe móze byt
prftomná kazdá osoba, ktorá zaplatf vstupné 3,- Eur.

Upo2orftujú sa v$etky osoby, ktoré majú k predmetu draiby iné prava, íe ich
móíu preukázaí najneskór do zaEatia draiby auplatnif na draibe ako
draiitelia.

Podía § 151ma ods. 5 Obíianskeho zákonnlka, pri vykone záloiného prava
prednostním záloin^m veritetom uloíí prednostny1 zálozn^ veriteí do
notárskej úschovy u notara osvedfujúceho priebeh draíby v prospech
ostatn^ch záloin^ch veritetov a záloicu hodnotu vtffaiku z predaja zálohu
prevySujúcu pohfadávku zabezpefienú v jeho prospech po odpoiítaní
nevyhnutné a úíelne vynaloíeny"ch nákladov v súvisiosti s vykonom
záloínéhb prava.

Úcastnfkom draíby nem6ie byí dlznfk a maníe! dlznika; nikto nemóze draíií

v ich mene.

podra § 21 ods. 2 ai 6 zákona £. 527/2002 Z.z. o dobrDvomych draibách;
(2) V prípade, ak boli poruSené ustanovenia tohto zákona, móie osoba, ktorá
tvrdí, ie tym bola dotknutá na svojích právach, poíiadat' súd, aby urcil
neplatnosf draíby. Pravo domáhaf sa urCenia neplatnosti draiby zaniká, ak
sa neuplatnt do troch mesiacov Ddo dña príklepu okrem prípadu, ak dóvody

9

neplatnost, drazby súvisia so spáchaním trestného cinu a zároveñ ide o

drazbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastnfk predmetu
drazby v case pnklepu hláseny trvaíy pobyt podra osobitného predpisu-I2b) v
omto pnpade je mozné domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynutí teito

lehoty V pnpade spolocnej drazby bude neplatná len tá farf draiby,

sa takyto rozsudok tyka (§ 23).

o ej
J

(3) Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podra odseku 2, je povínná oznámif

pnslusnej správe katastra nehnutefností zacatie súdneho konania.

(4) Úcastníkmi súdneho konania o neplatnost: drazby

odseku 2

(5)i Ak vydraziter zmaril draibu alebo ak súd urcil drazbu za neplatnú úcinkv

pnklepu zanikajú ku dñu pnklepu.
pnklepu

V

li^Tul
--V i íné VYS'0VÍÍ Z dÓVOdu ""«""«néhc zacatia
drazby ak bolo pnanou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby
rMrlT.T n'°m "a tOm ¡StOm mieste a ak neumoznil vlastnfk

predmetu drazby, ato a) osoba, tora má k predmetu drazby iné ako
vlastnicke pravo, vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby.

2 §3 «kona i. 253/1S98 Z.z. o hlásení pobytu obcanov Slovenskej

«4/20^4 zaz.reSÍStri ObVVaterOV SI°VenSkei
V Banskej Bystrici, áñs 04.07.2017

V Bratíslave, dña

za Drazobníka:

za Navrhovatera drazby
Tatra banka, a.s.:

JUDr. Marián Pataj

ig. Ivana Hájková

konatef
pawa trstíes.r.o.

biik

na základe

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcscné dña;

Dohody o pinomocenstve
zo dña 05.11.2015

3 1. JÚL2017

Zvescoé dña:

/o/

podpis "

r. Lucia Hacundová

Workoutspecialista-sénior

