OZNÁMEWIE O OPAKOVANEJ DRAÍÉBE
podía § 17 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovofnych drazbách v znení neskorsích predpisov

Qznaíenie draíobrtíka:

pawatrade, s.r.o.

so sfdlom J. Chalupku 612/8, 974 01 Banská Bystrica

l£O:44 815 581

DlC:2022835639
IC DPH: SK 2022835639
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka císlo: 16622/S
konajúci: JUDr. Martán Pataj, konatef

Navrhovater drazby:

Tatra banka, a.s.

l£O:00 686 930
so sídlom Hodzovo námestie 3, 81106 Bratislava I

zapfsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel:
Sa, Vlozka císlo: 71/B

(navrhovaterdrazby je prednostnym zmluvnym záíoznym veriterom)

Dátum konania drazby:

25.10.2017

tas otvorenia drazby:
(úcastníci min. 30 minút pred otvorením drazby)

Miesto konania drazby:

Notársky úrad JUDr. Zora Beiková, Na Troskách 22, 974 OÍ Banská Bystrica

Opakovanie drazby:

2. kofo drazby

Oznacenie predmetu drazby:

Predmetom Drazby sú nasledovné nehnutefnosti zapísané na LV c. 5503,
ktory je Okresnym úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom vedeny
pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Radvañ:
Pozemok parcelné císlo KN-C 3379/133 vo vymere 343 m2,
druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
Pozemok parcelné císlo KN-C 3379/134 vo vymere 116 m2,
druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

Stavby: Sklad, súpisné císlo 3175, leziaci na pozemku parcelné císlo3379/133

Predmetom drazby je HPrevádzková
budova - sklad s. c. 3175" s
príslusenstvom situovaná na pozemku pare. KN-C c. 3379/133, k.ú. Radvañ

svjazdom a vstupom z dvorovej asfaltovej casti nachádzajúcej sa na
pozemku pare. c. KN-C c. 3379/134. Stavba je umiestnená v zastavanom

území mesta Banská Bystrica - v jeho okrajovej íastl, lokalite Zvolenská

cesta, vbyvalorn areáli Stavoindustria so zástavbou podobnych obehodnoprevádzkovych
objektov.
Prístup
k hodnotenym
nehnutemostiam
z miestnych komunikácií je cez spevnené plochy, ktoré nie sú vo viastníctve
majitetov uvedenych nehnutefností. V lokalite je moznosí napojenia sa na

verejné

tnzinierske

siete

-

rozvody

vody,

kanalizácie,

plynu

a

elektroinstalácie.

Prevádzková
rekonstrukcia

budova - sklad
bola

bola postavená vroku 1971 a jej íiastocná

vykonaná

vrokoch 2009-2010, vrátane vstavby

administratívnej Casti.

Popis práv a záva'zkov
vlaznucich na predmete
draiby:

Oznámenie Tatra banky, a.s., Hodzovo námestie 3, 811 08 Bratislava, lío 00
686 933 o zaíatí vykonu zálozného prava (k V 6144/2015) zo dña 7.2.2017 íz 596/17
Oznámenie drazobnfka pawa trade, s.r.o., J. Chalupku 612/8, 974 01 Banská
Bystrica, ICO: 44 815 581 o dobrovoDiej drazbe zo dña 30.8.2017 (l.kolo dña

drá

5.9.2017).' -£z 3156/2017

Na pare. CKN c. 3379/133, 3379/134 + £.s. 3175 na pare. CKN 3379/133
Záloiné pravo pre pohfadávku Tatra banka a.s., Hodzovo námestie 3, 811 06
Bratislava, ICO: 00 686 930, c. zml. V 6144/2015 zo dña 23. 11. 2015 - £z

Dol
z\o

4352/2015, 4354/2015

Na pare. C-KN t. 3379/133, 3379/134 + c.s. 3175 na pare, t 3379/133:
Záloiné pravo pre pohradávku Dañovtf úrad Banská Bystrica, Nova 13, 974 04
Banská Bystrica & rozh. 104032965/2016 zo dña 4.10.2016 - cz 4619/2016
Prechod práv a
viaznucfch na predmete

VySsie uvedené farchy viaznuce na predmete drazby vykonom zálozného
prava v rámei drazby zaniknú.

Prava osob vyptyVajúcich zvecntfch bremien na predmete draíby nie sú
dotknuté prechodom vlastnfckeho prava draibou.

Cena predmetu
znaleckym posudkom

znaleckého posudku:

if- Eur

16.05.2017
pi^f

£fslo znaleckého

49/2017

- Znalec:

Ing. Ivan Sirka, Rieíka c. 23,974 01 Banská Bystrica

- Odbor znalca:

stavebnfctvo
pozemné stavby, odhad hodnoty nehnutemostí, ev. ctslo znalca: 914 426.

190.000,- Eur

),-.Eur

Vyzaduje sa

20.000,- Eur

plynu

2

Spósob zloíenia

^n
/
5600 0000 0013

b)

a.s.,VS: 102017, alebo

p> Vkladom na úíet dra2°bníka

2448 5002, vedeny v Prima banke

zlozením do notárskej úschovy, z podmienok ktorej bude vyplwaf

ze tato bude uvornená vprospech drazobníka pre prípad ze

zlozíteryykoná na predmetnej drazbe najvyssie podanie (cfalej len

c)

,,Notárska uschova"), alebo

vystavenírn neodvolaternej bankovej záruky prevoditernej vylucne
na drazobníka, splatnej na prvú vtfzvu a platnej minimálne po
dobu 15 dni odo dña konania drazby, vystavenej v prospech
ventera, ktorym je drazobník (dalej len ,,Banková záruka")

Lehota na zlozenie

drazobnej zábezpeky:

Doklady preukazujúce
zlozenie drazobnej zábezpeky
úíastníkom drazby:

Do otvorenia drazby

a/ original príkazu na úhradu preukazujúci odpísanie financnych

ZUttrZl°ritefa'prostriedkov
^ °riginálna d0kladu
Preukazujúceho
úcet
drazobníka
SK45 5600 0000 0013 2448 5002, vedeny v Prima banke, al, a to "etk
financnych

predpofcladu nasledného pripísania prevedenych, resp. vlSnych

nnancnych prostriedkov na úfet 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.
Spósob vrátenfa

draíobnej zábezpeky:

a/ bezhotovostnym prevodom na úcet uríeny zloziterom; alebo
b/ vrátenfm notárskej zápisnice preukazujúcej zriadenie Notárskej úschovy

c/ vrátenfm zárucnej listiny preukazujúcej vystavenie Bankovej záruky;

ato vsetko bez zbytocného odkladu, najneskór vsak vlehote 5 dní odo

dña skonCenia drazby alebo upustenia od drazby.
fVfoznost'zlozenia
drazobnej zábezpeky

platobnou kartou alebo Sekom:

Nie

Úhrada ceny doslahnutej

vydraiením:

Cenu dosiahnutu vydrazením, zn.zenú osumu drazobnej zábezpeky je

vydrazrter P0V.nny uhradit' drazobníkovi v lehote do 15 dní odo dña udeíenla
príklepu, a to bezhotovostnym prevodom, resp. vkladom na úcet drazobník

SK 45 5600 0000 0013 2448 5002, vedeny v Prima banke, as
Ohliadka predmetu dralby:

1. 16.10.2017 o 10.00 hod.

2. 20.10.2017 o 10.00 hod.

Z7
M8/«24222)

k0ntaktnú

minimalne 3 pracovné dni pred dñcm

predmetu draíby
vydrazitefovl:

Vlastnícke pravo kpredmetu drazby prechádza na vydrazitera udelenim
prfklepu a po uhradení celej ceny dosiahnutej vydrazením.
Uzívacie pravo kpredmetu drazby prechádza na vydrazitera odovzdanim
predmetu drazby po uhradenf celej ceny dosiahnutej vydrazenfm, ato na
základe zápisnice o odovzdaní predmetu drazby vydrazitelbvi.

Ak ide o draibu bytu, domu, inej nehnutemosti, podniku alebo jeho casti
alebo ak najnizsie podanie nnutefoych ved práv a inych majetkovych hodnot
presiahne sumu 33.193,92 Eur, predchádzajúci vlastnlk je povinny odovzdat
predmet drazby na základe predlozenla osvedceného odpisu notarskej
zápisnice a doloíenia totoznosti vydrazitera bez zbytocnych priet'ahov.
Drazobník
drazby V
predmetu
podrobny

je povinny na mieste spísaí zápisnicu o odovzdaní predmetu
zápisnic! uvedie okrem oznaCenia predchádzajúceho vlastníka
drazby, drazobníka, vydrazitera a predmetu drazby najma
opis stavu, v akom sa predmet drazby vrátane pnslusenstva

nachádzai pri odovzdaní.

Priebeh drazby bude osvedfieny notárskou zápisnicou spísanou notárom

JUDr. Zora Beiková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica.

ÚÉastníkom drazby je osoba, ktorá sa dostavila na drazbu s defom urobit
podanie a ktorá spfña podmienky ustanovené zákonom t 527/2002 Z.z. o
dobrovomych drazbách. Drazba je prístupná verejnosti. Na drazbe mote byf
prítomná kaidá osoba, ktorá zaplatívstupné 3,- Eur.

Upozornenle:

Upozorñujú sa vSetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze Ich
mózu preukázat' najneskór do zacatia drazby a uplatnif na drazbe ako
drazitelia.

„,

.,

,

Podra § 151ma ods. 5 ObCianskeho zákonníka, prl vykone zatozného prava

prednostnym záloinym veritetom uioH prednostny zálozny veriter do
notarskej úschovy u notara osvedÉujúceho priebeh draiby v prospech
ostatnych záloznych veriterov a zálozcu hodnotu vyíazku z predaja zálohu
prevygujúcu pohradávku zabezpeCenú v jeho prospech po odpoÉítanf
nevyhnutne a úÉelne vynalozenych nákladov v súvislosti s vykonom
zálozného prava.

cw

...

Útastníkom drazby nemóze byf dlzník a maniel dizníka; nikto nemóze drazif
v ich mene.

V prípade, ak sa spochybñuje platnosf záloznej zmluvy alebo boii porusené
ustanovenia tohto zákona, móie osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na
svojich právach, poziadaí súd, aby urtil neplatnost' draíby. Pravo domáhaf sa
urCenia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo

dña príkiepu okrem prípadu, ak ddvody neplatnosti drazby suvisia so
spáchaním trestného Éinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom

má predchádzajúci vlastník predmetu draiby v Case prfklepu hláseny trvaly
pobyt podra osobitného predpisu;v tomto prípade je moiné domáhaf sa
neplatnosti drazby aj po uptynutí tejto lehoty. V prípade spoloÉnej draíby
bude neplatná len tá casf drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka (123 zákona
c. 527/2002 Z.Z.).

Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podía odseku 1, je povinná oznámif
príslusnému okresnému úradu zaíatie súdneho konania.

Úcastníkmi

súdneho konania o neplatnost' drazby podTa odseku

1 sú

navrhovatel" drazby, drazobník, vydrazitef, predchádzajúci viastnik a dotknuta
osoba podFa odseku 1.

Ak vydraziter zmaril drazbu alebo ak súd urcil drazbu za neplatnú, úcinky
príklepu zanikajú ku dñu príklepu.

Neplatnost' drazby nie je mozné vysiovit' z dóvodu oneskoreného zacatia

drazby, ak bolo prfcinou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby
tym

istym

drazobníkom na tom

istom

mieste a

predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá

ak neumoznil viastnik

má k predmetu drazby iné ako

vlastnícke pravo, vykonat' riadnu obhliadku predmetu drazby.

V Bratislave, dña

V Banskej Bystrici, dña 04.10.2017

za Navrhov

za Drazobníka:

Tatra bank

. Micha! Juran

JUDr. Marián Pataj
konatef

ía základe

/

pawatrades.r.o.

Dohody o plnomocenswe

zodñkl9.D2.2014/

Kristína Varebya, MBA
Work out specialista - profesional

Rovnopis tohto Oznámenia o drazbe, s osvedcenym podpisom navrhovatera drazby je vzmysle § 17 ods.

zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovomych drazbách, ulozeny v sídle drazobníka.

MESTSKY URAD
BANSKÁ BYSTH1CA
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Zvescné dña:

podpís

ó

