Oznámenie o opakovanej dobrovol'nej drazbe
c. A 35/2017

Draáobník

:

Draíby a rea|íty PAMAáA s r o

Kalvfnske nám. 2, 934 01 Levice

ICO; 36 706 655.IÓDPH: SK2022319750
Zapfsaná v Obclr registri OS Nitra, Odcíiel: Sro, vlozka e.: 19030/N
Zastupená: Ing. Stefan Ágh, konatef spoloCnosti
Navrhovater drazby

Tatra banka, a.s.

Hodáovo námestie 3, 811 06 Bratislava I
ICO: 00 686 930, lC DPH SK 7020000944

Zapísaná v Obch. registri OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vloZka c 71/B

Zastupená: Ing. Jozef Kotieba, vedúci oddelenia Late Collections
na základe Dohody o plnomocenstve zo dña 14.09.2011

'

Opakovanie draiby

opakovaná drazba

Dátum konania drazby

20.09.2017

¿as otvorenia drazby

10,00 hod.

Miesto konania drazby

Sfdio drazobnej spolocnosti Drazby a reality PAMAáA, s. r o hala na 1
poschodí, vchod z dvora, Kalvínske námestie 126/2, Levice.

i^r NennuÍernosti nachadzajúce sa v k.ú. Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, okres-

Bystrica pod bT"

"*

* ^ ™Úm°m katastralnym odborom Okresného úradu Banská

a) rodinny dom súp. fiíslo 14903 postaveny na pozemku pare, c 2394/153
b) pozemok - parcela registra ,,C"KN pare. 6. 2394/153, druh pozemku: Zastavané plochy a
nádvona o vymere 77m2, pozemok - parcela registra nC"KN pare. t. 2394/154, druh pozemkuOstatné plochy o v^mere 67m2, pozemok- parcela registra ,,CUKN parce 2394/155 druh
pozemku: Ostatné plochy o vymere 64m2

Podíel 1/1

Opis predmetu draíby:

Rodlnny dom á.súp. 14903 postavenj/ na pareó. 2394/153 je to murovan? rodinny dom /JKSO 803 6/ s

plochou strechou, ktory má jedno podzemné o vymere 6,80*11,25 ma = 76,50 m2 a dve nadzemné

podlazia sroynakou vymerou e.SO^^.ig+H.OI)^ = 78,88 m*. Dom je súfiasfou radovej ulifinej
zástavby na Muákátovej ulici v Banskej Bystrici.
J
Rodinny dom sa nachádza v krajskom meste Banská Bystrica, konkrétne v casti mesta s názvom
Graniar na Muákátovej ulici e.15, t.j. v severozápadnej obytnej Casti mesta. Ide o lokalitu s novou
mdividuálnou bytovou vystavbou, predmetny dom je súcasfou radovej uliCnej zástavby, ktorei vystavba
zafiala na základe stavebného povolenia vydaného v roku 2009, v súcasnom obdobf je skolaudovaná

V apaux.ysta,vby s poCtom domov 17 a v rfal8e¿ v^tavbe sa pokrafiuje. Hodnotená lokalita v blfzkom

okolf obCiansku vybavenosf nema, najbli2Sie obehody a sluáby sú vo vzdialenosti do 500 m Dom je
prfstupny po spevnenej cestnej komunikácii, je napojeny na základné inzinierske siete, ti prípoikv
elektroinátalácie, vody, kanalizácie z verejnych sietí, dostupná mestská hromadná doprava je
autobusová, zivotné prostredie v okolf je bez zjavného poSkodenia, s beznou praánosfou a hluenosfou

od ulicnej cestnej premávky.

KonStrukcne ide o murovanú síavbu, podzemné podlazie je osadené v priemernej hfbke 1 00 - 2 00 m so
zvislou izoláciou, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, zvislé konátrúkcie sü

murované z tehlového muriva POROTHERM v hrúbke 30 cm, sú dodatoene zateplené kontaktnym
systémonri, tj. mmerálnou vlnou hrúbky 10 cm, deliace konátrukcie sú murované Stropy sú
zelezobetónové monolitické s rovnymi podhradmi, strecha je piocha dvojpláátová s miernym pultovím
spádom, krytina z fólif PVC, kiampiarske konátrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajáie omietky sú

sihkátové hladké, vnútorné omieíky vápenné stukové hladké. Okná a vchodové dvere sú plasíové
vnutorné dvere drevené dyhované, garázové vráta segmentové s automaticftfm otváranlm Podlahv
yrátane schodfsk sú v celom dome z keramickfch dlazieb. Dom je napojen? na elektrickú energiu
/elektncky rozvádzaC je s poistkov?mi autornatmi/, prfpojky vody a kanalizácie z verejntfch sietl

Vykurovanie je ústredné teplovodné podlahové, zdrojom ÚK je elektricktf kotol umiestnení v suteréne
domu, zdrojom TUVjezásobnfkovy ohrievac.
Dispozióne:

'

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

J

-Na prvom nadzemnom podlazf (1.NP) domu je chodba so schodiskom, cfalej vefká obWacia izba

pnestorovo prepojená s kuchyñou, druhá menáia izba, kúperña s WC, komora a balkón V kúpefni
prízemia je sprchov? kút, umfvadlo a WC so zabudovanou nádrzkou v stene, pákové batérie stenv
kupefne sú s keramickfmi obkladmi. Kuchyña je s linkou na báze dreva rozvinutej dízky 7 00 m s
nerezovym drezom, pákovou nerezovou batériou, indukfinou varnou doskou, digestorom zabudovantfmi

elektnckou rúrou, umyvaCkou riadu, chladnifikou a mrazniCkou.

-Na druhom nadzemnom podlaáf (2.NP) domu sú chodba so schodiskom, tri ¡zby, kúpeFña s WC a dva
balkóny. V kúpemí je smaltovaná vafla s keramick^m obkfadom, dve um^vadlá, WC so zabudovanou
nádrzkou v stene, nerezové pákové batérie, keramické obklady stien.
Opis stavu predmetu drazby :

Na základe miestneho setrenia a na základe dodan^ch podkladov je mozné konátatovaf ze na
posudzovanej nehnutemosti neexistujú ziadne závady. Stavebno - technicky stav objektu zodpovedá
uvedenému veku nehnuternosti, a svedcf o normálnom vyuzfvaní rodinného domu na bívanie a o
vykonávanej beznej údrzbe domu. Rodinn? dom bol dany do uzlvania v roku 2014 a bol dodaioSne

zatepleny kontaktnym systémom, t.j. minerálnou vlnou.

Váeobecná hodnota

:

232.000,00 €, podra ZP c\74/2017 zo dña 21,06.2017.

Najnizsie podante

209.000,00 €

Minimálne prihodenie

500,00 €

Draíobná zábezpeka

Spdsob zlozenia
drazobnej zábezpeky

15 000,00 €

1.

bezhotovostntfm prevodom na úóet drazobnfka alebo vkladom na
úcet drazobnfka, í.ú. SK50 1100 0000 0026 2276 5920, veden? vTatra
banke, a.s. Bratislava, var. symbol 352017,

bankovou zárukou - veriteF bankovej záruky Drazby a reality PAMAáA,

s.r.o., Kaivfnske námestie 2, 934 01 Levice,

do notárskej úschovy - príjemca z notárskej úschovy Drazby a reality
4.
5.

drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif sekom, zmenkou ani platobnou

kartou.

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky
Doklad o zlození
drazobnej zábezpeky

PAMAáA, s.r.o., Kaivfnske námestie 2, 934 01 Levice,

v hotovosti k rukám drazobnfka,

Do otvorenia drazby.

1.

originálom prfkazu na úhradu preukazujúcim odpfsanie finanen^ch
prostriedkov z úfitu navrhovatefa za predpokladu ich následného
pripfsania na úóet drazobnfka,

2. originálom potvrdenia o vklade peñaín^ch prostriedkov na bankoW úóet
v hotovosti vydaného bankou,

3. original listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky,
4. original fistiny preukazujúcej zlozenie drazobnej zábezpeky do notárskei
úschovy,
J
5. prfjmov? doklad od draíobnfka

"

Vrátenie drazobnej

zábezpeky

:

Sposob úhrady
ceny dosiahnutej

vydrazením

:

Bezhotovostnym prevodom na úeet úfiastnfka draáby, vrátenie tistiny

preukazujúcej vydanie bankovej záruky, bez zbytoeného odkíadu po
skonfienl drazby alebo po upustenf od drazby, najneskór véak do 3 dni
od skonfienia drazby alebo od upustenia od drazby

VydraziteF je povinnj? uhradit1 cenu dosiahnutú vydrazenfm najneskór

do 15 dní odo dña skonfienia dra2by na úfiet draáobnfka
SK50 1100 0000 0026 2276 5920, veden? vTatra banke, a.s. Bratislava, var.
symbo! 352017. Drazobná zábezpeka sa vydraziteFovi zapoCítava do ceny
dosiahnutej vydrazením.

Dátum obhliadky

:

04.09.2017 o 11,00 hod. a 18.09.2017 o 11,00 hod. Obhliadka sa uskutocní
po predchádzajúcom ohiásenl na t.fi.

0907 303 983, den pred obhliadkou.

Popis práv a závazkov na predmete drazby :

Na parcC. C-KN 2394/153, 2394/154, 2394/155 + cs.14903 na parca C-KN 2394/153: Záloáné pravo
pre pohladávku Tatra banka, a.s., Hodzovo námestie 3, 811 06 Bratislava, ICO: 00686930 czml V
3258/2014 zo dña 23.6.2014 -cz 1628/2014, fiz 2707/2014, Cz 267/2015
Poznámka:

Oznámenie Tatra banky, a.s., Hodzovo námestie 3, 811 06 Bratislava, ICO 00 686 930, o zacatf v^konu

zálozného prava zo dfia 21.4.2017 ( k V 3258/2014) - cz 1586/17

Nadobudnutle vlastníckeho prava k predmetu drazby:
Ak uhradil vydraziter cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej leñóte, prechádza na neho vlastnícke
pravo alebo iné pravo k predmetu drazby udelením prlklepu; to neplatí, ak je vydraáiterom osoba, ktorá je
povinná zaplsat sa do registra partnerov verejného sektora vzmysle osobitného zákona (Zákon 6.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorych zákonov), ak v
fiase prlklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dftu zaplatenia ceny dosiahnutej vydrazením
vydraiiteFom zaniká pohfadávka veriteFa v rozsahu uspokojenia veriteFa z vtffazku drazby.
Podmíenky odovzdanla predmetu drazby:
vlastnfcke pravo k predmetu draáby prechádza na vydrazitefa udeiením prfklepu a po uhradenl ceny
dosiahnutej vydrazením do 15 dní,
predmet drazby odovzdá predchádzajúci vlastnlk po predlozeni osvedóeného odpisu noíárskej
zápisnice o priebehu drazby a dolozenia totoínosti vydraíitera bez zbytocn^ch priefahov,
uzívacie pravo k predmetu drazby prechádza odovzdaním predmetu drafby o com draáobnfk
vyhotoví zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby.
predchádzajúci vlastnlk odovzdá vypratany predmet drazby, kfúóe od dverl, vrát, ovládace od
diafkovo ovládan^ch brán a dokumenty ako sú kolaudafiné rozhodnutia, geometrické plány,
nájomné zmiuvy a spoloCne s vydraziterom si navzájom potvrdia koneCné stavy na meraCoch médií.
Priebeh drazby osvedóf notárskou zápisnicou : JUDr. Yvlin Hürümpüliová, notar so sídlom Na baéte
1, Levice

PouCenie podra § 21 ods. 2 az 6 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoFnych drazbách: V prfpade, ak sa
spochybñuje platnost1 záloznej zmiuvy alebo boli poruáené ustanovenia tohto zákona, mdze osoba, ktorá
tvrdf, ze tym bola dotknutá na svojich právach, poziadaf súd, aby uróil neplaínost drazby. Pravo domáhaf
sa u roen i a nepfatností drazby zaniká, ak sa neuplatnf do troch mesiacov odo dña prlklepu okrem pripadu,
ak dovody nepiatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v Case prlklepu hláseny trval^ pobyt podra
osobitného predpisu, v tomto prlpadeje rnoánó domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty.
V prípade spoloónej dra¿by bude neplatná len tá casf drazby, ktorej sa íakyto rozsudok tyka.
Osoba, ktorá pódala na sude takúío zalobu je povinná oznámif prfsluánému okresnému úradu zaóatie
súdneho konania.

Úcastnfkmi súdneho konania o neplatnost1 drazby sú navrhovateF drazby, draáobník, vydrazitef,

predchádzajúci vlastník a zalobca.

Ak vydrazitef zmaril drazbu alebo ak súd urcil drazbu sa neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu
Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovit1 z dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo prícinou

oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobnfkom na tom istom mieste a ak
neumoznil vlastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo
vykonat1 riadnu obhliadku predmetu drazby.
Ú6astníkom drazby móze byt1 osoba, ktorá spiña podmienky ustanovené zákonom c. 527/2002 Z.z.

o dobrovornych drazbách adostavila sa s cierom urobif podanie. Ostatné osoby svtfnimkou
zamestnancov navrhovatefa drazby a os6b ním poverenych platia vstupné najviac 3,32 €.
Drazobník upozorñuje váetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich m6zu
preukázaf najneskór do zadatia drazby a uplatnit1 ich na drazbe ako drazitelia.
V Bratislave, dña

VLeviciach

Ing. Jozef Kotleba
vedúci oddelenia Late Collections

Ing. Stefan Agh
y

.2017

s.r.o.

^ko námsutio 2
934 01 Lovica

/

ICO: 3C 706 G55

JUDr. Simona Koleková
ápecialista vymáhania retailovych
pohradávok, sr.

Rovnopis Oznámenia o dobrovornej drazbe s overentfm podpisom navrhovatefa je v zmysle § 17 ods. 8
zákona 6. 527/2002 Z.z. v znenf neskorSIch predpisov ulozentf v sídle drazobníka.

BANSKÁ BYSTRICA
Vyvcscné dña:
Zvescnc dña:

