DU-POSDD 114/2017
Drazobník:

DUPOS drazobná, spol. s r.o.
Tamaskovicova 17, 917 01 Trnava
ICO 36 233 935

spolocnost' je zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, vo vlozke c.
11681/T, oddiel: Sro.

zastúpená: Mgr. Monika Chorváthová, konateC

Navrhovater drazby:

Slovenská sporitel'ña, a.s.

TomáSikova 48, 832 37 Bratislava
ICO 151653

zapísaná v Obchodnom registri Okresneho súdu Bratislava I., oddiel Sa,
vlozka c. 601/B

Dátum konania drazby:

15.02.2018

Cas otvorenia drazby:

10:00 hod.

Miesto konania drazby:

Hotel Arcade, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica, maly salónik na
1. poschodí

Opakovanie drazby:

prvá drazba

Predmet drazby:

LVÍ.
5283

Ofcmny úrdd, kdtaMrAfny
odbor

KotastFfilne uranio

Okns

anvt

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Stavby
spoluvlastnícky podiei vo vellíosti 614/39879 na spolocntfch castiach a spolocnych zariadeniach stavby:
Panela
1583

1064

Bytovy dom

Byty a nebytové priestory:
Vymora/mV

Adresd

6

29. augusta, vchod 11

3.p.

Opis a stav predmetu
drazby:

Bytovy dom

60,95

je situovany v obci Banská Bystrica, k.ú. Banská Bystrica.

Jedná sa o samostatne stojaci 5 podlazny bytovy dom s 5-mi
nadzemnymi podlaziami. Prvé nadzemné podlazie tvoria skladové a
spolocné priestory, ostatné nadzemné podlazia tvoria byty. Je to

murovany typovy bytovy dom postaveny v roku 1959 s dvomi vchodmi.
Dom je zalozeny na betónovych základovych pásoch s ¡zoláciou proti
zemnej vlhkosti. Zvlslé
nosné konátrukcie tvorí murivo skladobnej

hrúbky do 45 cm. Konstrukcia strechy je valbová s krytinou z pálenej

skridly s

klampiarskymi
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konstrukciami

z

pozinkovaného

plechu.

Na

stresnej

konstrukcü

namontovany

bleskozvod.

Stropy

rbvtfe]

prefabrikované a monolitické, schodisko betónové montované. Vnútorné ¡

úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spolocnych priestoro¿i
keramická dlazba a cementovy poter. Bytovy dom presiel rekonstrufccicuij

ktorá pozostávala z vymeny streánej krytiny a z vymeny dverí ¿

plastové. Bytovy dom je napojeny na vsetky inzinierske siete. Byt í.'g
sa nachádza na 4. nadzemnom podlazí v stredovej casti bytového (fomu. |

Popis bytu:
|
Byt c. 6 pozostáva z dvoch obytn^ch miestností a z príslusenstva. j

Príslusenstvo bytu tvorí vstupná chodba, kuchyña, kúpel'ña, WC, Balkón'
a pivnica.
Byt je napojeny na vodovodnú, elektrickú, kanalizacnú a:
plynovú prípojku. Elektroinstalácia svetelná s poistkovymi automatmi.1
Okná plastové s izolacnym dvojsklom. Povrchové úpravy podían v
obytnych miestnostiach tvoria velkoplosné laminátové podlahoviny, v
kúperni, vstupnej chodbe, kuchyni a WC z keramickej dlazby. Kuchyña je
vybavená kuchynskou linkou s nerezovym drezom, pákovou vodovodnou
batériou, plynovym sporákom s elektrickou rúrou, odsávaáom par a
vstavanou umyvackou riadu. Kúpelfta je vybavená plastovou vañou,
keramick^m um^vadlom s pákovymi vodovodnymi batériami. WC^
vybavené misou combi. V kúpefni, na vani a v kuchyni je zrealizova||5

novy keramicky obklad. Dvere sú nové drevené dyhované a dreveh|

hladké. Vnútorné povrchové úpravy stien a stropov tvorené stierkoi
Radiátory ocelbvé panelové.
Byt presiel v roku 2003 kompletnou rekonstrukciou v rozsahu: nov|
instalacné rozvody, ppvrchpvé úpravy podláh z keramickej dlazbi
modernizovane bytové jádro s nov^mi zariadbvacími predmetm|

plastové okná, dvere, nova ió-ichynská linka, nové keramické obklady,

roku 2007 nové póyrch¿ve úpravy podláh z velkoploSnych laminátovycp
parkiet.

Bytovy dom jé v dpbrom technickom stave a presiel ciastocnói?

rekonstrukciou.

;

Súcast'ou bytu je jeho vnútorné vybavenie:
vodovodné, kanalizacné|
elektrické
Spolocné zariadenfá <lpmy sú: - skladovacie priestory-pivnice, spolocní

miestnosti, blesk62yoáy>yódovódné> kánaNzacné, elektrické prípojky

to i v prípade ak sú umiéstnené mimó domu a slúzia vylucne domu,
ktorom jé byt umiestneny;

Spolocnymi castairhi domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosní
konstrukcie, stresná konstrukcia, izolácie, priecelia, vchody, chodby(

schodiská, ktoré sú nevyhnutne vcelku na jeho podstatu a bezpecnost'.
Predmet drazby sa drazí tak ako stojí a lezí.

Popis práv a závázkov

- Zákonné zálozné pravo v zmysle § 15, Z 182/93 Zb.v prospech

k predmetu drazby:

Spolocenstvo vlastníkov bytov a nebytóvych priestorov 29. AUGUSTA

VZ 470/98, CZ 662/2012

- Na byt c. 6/III. poschodie, vchOd lia podiel 614/39879 na spolocnyc
castiach a zariadeniach domu: Zálozné pravo pre pohladávku Slovensk
sporiterña, a.s., Tomásikova 48, 832 37 Bratisláva, ICO: 00 151 653 '
zml. V 6033/2011 zo dña 12. 1. 2012 - CZ 100/2012, 119/2012

Nie sú známe ziadne nájomné zmiuvy tykajuce sa predmetu drazby.
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Znalecky posudok:

Císlo znaleckého posudku
92/2017

Nafnizste podanie:
Minimálne prihodenie:
Vyska drazobnej
zábezpeky:

Spósob zlozenia
drazobnej zábezpeky:

Meno znalca:
Ing. Marián Novotny

Dátum vyhotovenla;
23.10.2017

vseobecná cena odhadu

69 400,00 €

69 400,00 C
400,00 C
10 000,00 €

Prevodom na bankovy úcet drazobníka alebo v hotovosti u drazobníka
najneskor do zahájenia drazby s preukázaním potvrdenia o úhrade tymto
alebo zákonom povolenym spósobom alebo vo forme bankovej záruky.
Drazobnu zabezpeku nie je mozné zlozit' sekom ani platobnou kartou.

Adresa a císlo úctu na
zlozenie draiobnej
zábezpeky:

SK58 0900 0000 0002 8591 0242, Var. Symbol: 1142017

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

do otvorenia drazby

Doklad, preukazujúci
zloienie draiobnej
zábezpeky:

Vypis z bankového úctu, pótvrdenie o vklade peñaznych prostriedkov na
bankovy úcet v hotovosti, príjmovy pokladnicny doklad drazobníka,

Spósob vrátenia
drazobnej zábezpeky:

Drazobník vráti úcastníkovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazil
drazobnu zabezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
bez zbytocného odkladu po skoncení drazby alebo upustení od drazby,
najneskor vsak do 5 dní od skoncenia drazby alebo od upustenia od

DUPOS drazobná, spol. s r.o., Tamaskovicova 17, Trnava, císlo úctu:

banková záruka.

drazby.

Úhrada ceny dosiahnu-

tej vydrazením:

Obhliadka predmetu
draiby/dátum a cas:

V zmysle ustanoyenia § 26 ods. 3. az 5 zák. c. 527/2002 Z. z. o

dobrovornych drazbách sa drazobná zábezpeka zapocítava vydrazitel'ovi
do ceny dosiahnutej vydrazením. Zostávajúcu cast' ceny, dosiahnutej
vydrazením je vydrazitel' povinny zaplatit' drazobníkovi do 15 dní od
skoncenia drazby, pokiar sa vydrazitel' nedohodne s navrhovatel'om
drazby inak, a to v hotovosti alebo bankovym prevodom na úcet
drazobníka, podl'a vyssie uvedenych bodov v casti Drazobná zábezpeka.
Ak nie je cena dosiahnutá vydrazením vyssia ako 6 640 eur, je vydrazitel'
povinny zaplatit' cenu dosiahnutú vydrazením hned'po skoncení drazby.
Obhliadka 1:
Obhliadka 2:

22.01.2018 13:45 hod.
05.02.2018 13:45 hod.

Organizacné

pokyny:

Obhliadka

sa

uskutocní

po

predchádzajúcom

telefonickom dohovore na tel. císle 033 / 553 27 22, prípadne na
mobilnom císle 0911876895.
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Podmienky odovzdania
predmetu drazby
vydraiiterbvi:

Vlastnicke pravo k predmetu drazby prechádza na vydrazitela udeleníhi.?
príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydrazením. Uzívacie pravo'
prechádza na vydrazitel'a odovzdaním predmetu drazby zápisnicouo odovzdaní. Predmet drazby odovzdá predchádzajúci vlastník po)
predlození osvedceneho odpisu notarskej zapisnice a dolozenia totoznosti'
vydrazitel'a.

Notar, ktory osvedcí

Mgr. Tomás Gerbery, Mnohel'ova 830/17, 058 01 Poprad

priebeh drazby
notárskou zápisnicou:

Poucenie:

V prípade, ak sa spochybnuje platnost' zaloznej zmiuvy alebo boli porusené ustanovenia
zákona o dobrovol'nych drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na
svojich právach, poziadat' súd, aby urcil neplatnost' drazby. Toto pravo zaniká, ak sa
neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti
drazby súvisia so spáchaním trestného cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu,
v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v case príklepu hláseny trvaly
pobyt. V prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá cast' drazby, ktorej sa takyto
rozsudok tyka. Osoba, ktorá pódala na sude takú zalobu, je povinná oznámit' príslusnej
správe katastra nehnutel'ností zacatie súdneho konania.

Úcastníkmi

súdneho

konania

o neplatnost'

drazby

sú

navrhovatel'

drazby,

drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a zalobca. Ak vydrazitel' zmaril drazbu
alebo ak súd urcil drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
Neplatnost' drazby nie je mozné vyslovit' z dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo
prícinou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na
tom istom mieste a ked' neumoznil vlastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má
k predmetu drazby iné ako vlastnicke pravo vykonat' riadnu obhliadku predmetu drazby.
Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich mózu
preukázat' najneskór do zacatia drazby a uplatnit' na drazbe ako drazitelia.

Úcastníkom drazby móze byt' osoba, ktorá spíña podmienky ustanovené Zákonom c.

527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách a dostavila sa s ciel'om urobit' podanie. Ostatné
osoby platia vstupné 3,32 EUR.
V Bratislave dña
za Navrhovatel'a:

Y*

^

[/ Ing. Andrej Lachkovic

Mgr. Zuzana Valachová
Specialista sénior oddelenia vymáhania
nesplácanych pohi'adávok retail
Odbor rladenia úverového rizika retail
Slovenská sporitei'ña, a.s

Speciaiista sénior oddelenia vymáhania
nesplácanych pohi'adávok retail
Odbor riadenia úverového rizika retail
Slovenská sporiterña, a.s

MES! "SI1 C& ÚRAD

za Drazobníka:

BANS KA BYSTRICA

Vyvtiscné dña:

Mgr. Monika Chorváthové
konatel'
DUPOS drazobná, spol. s r.o.

-5. JAN. 2018

Zvcscné dña:
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