L
OZNÁMENIEODRAZBE
Císlo konania: DM 7/2017

Debt Management s.r.o. ako drazobník v zmysie § 17 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách,
zverejñuje nasledovné
Oznámenie o drazbe:
A.

Oznacenie drazobníka

I.

Obchodné meno/

Debt Management s.r.o.

meno a priezvisko

II.

Sídlo/bydlisko

a)

Názov

ulice/verejného Na Troskách

priestranstva

b) Orientacné/súpisné císlo

3

c) Názov obce
e) Stát

Banská Bystrica
Slovenská republika

III.

Zapísany:

vOROS Banská Bystrica, odd.Sro, vlozka c. 13057/S

IV.

ICO/dátum narodenía

36 776190

B.

Oznacenie navrhovatel'a

1.

I.
!

d) PSC

974 01

Obchodné meno/ meno aSVBTu|sk.5319
priezvisko

II.

a}

Názov

ulice/verejnéhojTuIská

priestranstva

b) Orientacné/súpisné císlo

73,75,77/5319

c) Názov obce

ÍBanská Bystrica

e) Stát

jSlovenská republika

III.

Zapísany:

IV.

ICO/ dátum narodenia

c.

Miesto konania drazby

~~

d) PSC

974 01

37 894 765

;

Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banskáí
Bystrica

D.

Dátum konania drazby

09.03. 2018

E.

Cas konania drazby

09:00

F.

Kolo drazby

l.kolo

G.

Predmet drazby

Predmetom drazby je nasledujúci súbor nehnutel'ností:
•

Byt c. 2, vo vchode 77, na 1. poschodí, v budove oznacenej súpisnym císlom 5319, postavenej na

parcele c. parcela c. 2107, o vymere 286 m2, druh pozemku: zastavane plochy a nádvoria, na parcele;
c. 2108, o vymere 273 m2, druh pozemku: zastavane plochy a nádvoria a parcela c. 2109, o vymere:
286 m2, druh pozemku: zastavane plochy a nádvoria na Tuiskej ulici v podiele 1/1,
•

Spolu

s podielom priestoru na spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach domu a

spoluvlastnícky podiel k pozemku : 310/20553 v podiele 1/1

Zapísané na LV c. 4247, k.ú. Radvañ, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, vedené Okresnym úradom
Banská Bystrica, Katastrálny odbor.

Vlastníkom predmetu drazby v podiele 1/1 je: Ujpál Stefan r. Ujpál, Gorkého 1674/6, Rimavská Sobota,
PSC 979 01, SR, nar. 30.12.1981
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Opis predmetu drazby

.. .

. UM
lriilVlANAL.fc-ivifci\,.

.

na . poschodí(2 NP) vo vchode c. 77 obytného domu na

Jedna sa o jednoizbovy * £«JJ^£ ¿«SíS- «katastralnom územi -«stn,
Tulskej ullcl, súp,sne cislo 5319 v_krajsonm
nehnuternosti napriek vyzve zo dna 10.08.2Ul/ poa a y

ovykonanl ohodnotenia nehnuternost
527/2002 z. z. Byt pozostáva z obyvacej

neumoznl, sprístupnenie priestorov bytu preto v zmyste atona c. ^¡^^ ¡^^ pivnica £.2 je
spálne a príslusenstva. príslusenstvom bytu je P«««n.

P

dostupnych informácií po

na prízemí. Vypocítaná podlahova P'^^.^^^^dnú, elektrickú, kanalizacnú, telekomunikacnu
vykonanych udrziavacich pracach. Byt je napojeny^n ^vo

^ ^^ ^^ y byte $. rozvody teple, a

prípojku. V byte sú umiestnene samostatne me™*°°

z(JH

studenej vody, vykurovanie a pnprava TUV je z us re

laminátové vetoplosné parkety, podlahy ostatnycn rmes

termolzolacnym zasklenim s Al zaluzíami, dvere|VSt"P
stropoch sú hladké vápenno-cementove omletK^
automatmi, hlavny istic a zariademe na meranie oooe

v objekte Pod|ahy obytnych miestnost, _ keram¡cka d,aiba. okná sú plastove s

^ ostatné h|adké. Na stenách a

J1 svetelná elektr0Instalác¡a s poistkovymi

Vene; ie je na chodbe. Radiátory v byte sú ocelbve

_

jadra .g pavodn. pane|ove

panelové s termostatickymi hlavlcam. ^^'f^'^venia a rozvodov. V kúpemi je sprchovací kút so
s vykonanou rekonstrukciou úprav povrchov, v^e"°^DaVe

CH.

Opis stavu predmetu drazby

¡

.

kuchynska |¡nka na baze

T^nn^rtrtavou oanelovou. Zvislé nosné konstrukcle

Obytny dom Je typovy s celostátne uniflkova"ou ton^uta^ u susü. u p^n ^°

mentové stropy sú

a deliace konstrukcie sú oanelove P'««ne-Jnutorne om« ky s^h

P^. mod¡fíkované asfaltové

pásy rekonstruované(2017). Klamp.arske konstmkcu¡su up(ne z p

^ ^.^^ dodatoéného

zelezo-betónové panelové s rovnym podhradom Stre* piocha krV

poplastovaného plechu

le (2009). Fasádne omletky su z -^" ^^termo.zo.aínym zasklením ai v castl

v bytovomclome).

ss=^^^
u

^i^r^^S

túv (kotoifta na zemnY pl"

Z 182/9S ZB.VP.OSPECH:

vehod 77
77 aa oodiel
oodiel 310
310 °553
°553 ^
^ P°
P° em
emkom
byt £. 2/1. poschodle, vehod

ss'asísss

Branislav Heger, zapisany v ^zname zna.co

spravodlivosti Slovenskej republ.ky pod c. 911073,^ odbo 37

^^..¡^ 48, 832

Stavebníctvo a odvetvie: 37

Sy,

K.

jvjajnizsiepodanie

L

!Minimálnepnhodenie

j zabezpeky

;41100,-EUR
500,-EUR

^ f^^do pokladne v sidle drazobníka alebo v nnieste konan,a drazby
•

Banková záruka.

moíné zloztf platobno, karto, .„, .eko..

ID
Ir :M
c)

doklad

•

preukazujúci ztozenie

Original

príkazu na

úhradu

peñaznych prostriedkov vo vyske drazobnej

zábezpeky. Úcastník bude pripusteny kdrazbe, ak do otvorenia drazby bude

drazobnej zábezpeky

drazobná zábezpeka pripísaná na úcet drazobníka.
•

Hotovost'vo vyske drazobnej zábezpeky.

•

Original alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

•

Original alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

d) lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky

Do otvorenia drazby.

e) vrátenie drazobnej zábezpeky

Bez

zbytocného

odkladu

po

skoncení

drazby

bezhotovostnym prevodom na úcet úcastníka drazby.

N.

Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením

Vydraziter je povinny zaplatit' cenu dosiahnutú vydrazením v hotovosti do pokiadne v sídle drazobníka alebo
bezhotovostnym prevodom alebo vkladom na úcet drazobníka císlo: SK48 1100 0000 0026 2978 1966,
vedeny vTatra banke, a.s., svariabilnym symbolom 72017, a to do 15 dní odo dña skoncenia drazby, pricom

uvedeny spósob úhrady sa tyka prípadu,

ked' suma dosiahnutá vydrazením presiahne 6.640,00 EUR,

vopacnom prípade je vydraziter povinny uhradit'cenu dosiahnutú vydrazením hned'po ukoncení drazby.
0.

Obhliadka predmetu drazby Dña 22.02.2018 o 13:00 hod

(dátum)

a dña 27.02.2018 o 10:00 hod

Miesto obhliadky

Pred objektom tvoriacim predmet drazby.

Organizacné opatrenia

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoñ jeden den pred konaním
,obhliadky natel. c. 0911522 444.

P.

Nadobudnutie vlastníckeho prava k predmetu drazby

;

Ak vydrazitel' zaplatí cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke pravo!
dñom udelenia príklepu. Drazobník vydá bez zbytocného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného;

prava vydraziterovi potvrdenie o vydrazení predmetu drazby a v prfpadoch, v ktorych sa o priebehu drazbyi
spisuje notárska zápisnica vydá drazobník vydrazitefovi dve vyhotovenia osvedceného odpisu notárskej:
zápisnice.
R.

Podmienky odovzdania predmetu drazby

;

1. Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava

zbytocného

odkladu

vydrazitelbvi

predmet

drazby

k predmetu drazby odovzdá drazobník bezj

a listiny,

ktoré

osvedcujú vlastnícke

pravo

a su

nevyhnutne na nakiadanie spredmetom drazby alebo osvedcujú iné prava vydrazitefa k predmetu drazby
a vydraziterprevzatie predmetu drazby písomne potvrdí.

■

2. Ak ide o nehnutel'nost', podnik alebo jeho cast', predchádzajúci vlastník je povinny odovzdat' predmet
drazby na základe predlozenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a.
bez zbytocnych priet'ahov. Drazobník je povinny na míeste spísat' zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby podpíse predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane;

vydrazrtel', Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísat' alebo ju prevziat', tato skutocnost' sa vyznact;
v zápisnici a zápisnica sa povazuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydraziter. Tato povtnnost' sa
nevzt'ahuje na náklady, ktoré by inác nevznikli, ak ích svojou vinou spósobil predchádzajúci vlastník, majiter
alebo drazobník alebo ak ¡m tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydat' predmet drazby zodpovedá vydraziterovi za skodu spósobenú omeskaním
s odovzdaním predmetu drazby.

5.

Poucenie podía § 21 ods. 2 az 6 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách:

1. V prípade, ak 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. Pravo domáhat'sa urcenia
neplatnosti drazby zaniká, aksa neuplatnído troch mesiacov odo dña príklepu, 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 podl'a zákona c. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
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l Íaibu
Í alebo ak súd urcí drazbu za neplatnú, úcin.y príklepu zaniKajú kudju príklepu

l

vykonat' riadnu obhliadku predmetu drazby.
T,

Notar

a) titul

JUDr.

b) meno

Zora

c) priezvísko

Belková

Na
22, 974 01 Banská Bystrica
Na Troskách
Tros

disidió

V Banskej Bystrici

OB.FEB.2010
SVB Tulská 5319

Za navrhovatel'a:

Tulská 73,75,77
974 04 Banská Bystrica
ICO: 378 947 65
)IC: 2021803377

074 01 ¡W.!v

s^fe 17
Ing.JifíMédílek- predseda

Mgr. Marcel Kozák
SVB TULSKÁ 5319

prokurista spolocnosti
Debt Management s.r.o.

iVíESTSKY ÚRAD
SANSKÁ BVSTRICA
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