DDPSO200/17
Draíobnfk:

Platlf sa oplaíí s.r.o.
Mostová 2, ai 1 02 Bratislava - Staré Mesto
100:45684618

DlC:2023085152

OR OS Bratislava 1, oddiel: Sro, vlozka Clslo: 66827/B
NavrhovateP drazby:

Taíra banka, a.s.
Hodzovo nám. 3, 811 06 8ratislava

(CO: 00686930

OR OS Bratislava I oddiel: Sa, vlozka oíslo 71/B
Dóíum konania drazby:

18.03.2018

Óas otvorenla drafcby:

10:45 hod.

ftfliasto konania drazby:

Salónik PRIMÁTOR na 1, poschodl, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody

2, 974 01 Banská Bystrica.
Opakovanie draiby:

prvá drazba

Predmet drazby:

súborvecl

LVfi,

Ottreany úrad

Okrea

Obec

Kataatrólne taemle

2986

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrics

Podlavice

Parcflly roglatra "C" evldované na katastralnBj mape:
Parcelnó fifslo

Druh pozernku

V^mera lm*l

80/3

2astavané plochy a nódvorta

92

80/4

Zastavané plochy a nádvoria

201

80/5

Zastavané plochy a nédvoria

20

80/6

Zastavané plochy a nádvoria

43

80/7

Zastevané plochy a nádvoria

42

Stavby:
Súplsné Cíalo

Parcelnó ílolo

Druh stavby

2894

80/3

lORodinnydom

2894

80/6

10 RodlnnJ dam

Spoluvlastntcky podielv 1/1.

Opis predmeíu drazby:
Draiba rodlnného domu s.£. 2894 na p.C, 80/3

POPIS STAVBY
Rodinny- dom s.ó. 2894 Ie2l na pozemku p.fi. 80/3. Ide o objekí s jednym
nadzemn^m podlazím. DispoziCne sú tu nasledovné priestory; chodba, dve
¡zby, kuchyña, kúpefña, Spajza. Základové konátrukcie sú ploSné, tvorené
betbnov>rn¡ pásmi s ¡zoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konétrukcie
sú murované z tehlového materiálu. Vnútorné deliace konStrukcle sú
murované z tehlovóho materiálu. Strap je zelezobetónovy s rovn^m
podhfadom. Strechaje valbová s krytlnou z azbestocementovy-ch Sablón na
Piatif saoplatl s.r.o., Mostová 2, 81102 Bratislava-Siaré Mesto
Tel.: *4212 322 027 10-12, Fax: +421 2 322 027 l5,.E-mall: draibv@>plat!tsaoptail.sk, www.platltsaoplatl.sk

iCQ: 45 684 618, DlC: 2023085152
Spoloínosí Je iap(saná v obchodrtorn regístrl Okresného siídu BA I, oddiel: Sro, violka £(slo: 6S827/S

klorvch te asfaltovy slndel. Klamplarske konétrukcie su z pozínkwaného

Khu Na podSeie keramická dlaiba, vefkoplosná laminátová podlaha a

Ctí poter. Vonkajsie .povrchy sú dodatocne opatrené kontaktnym

m systémom a silikátovou omietkov. Vnútorné povrchy su
htadkou omietkou a keramlckymi obkladmi v hygien.ckych
h a v kuchyn!. Okná sú plastové s izolacnym dvojsklom as

hHnSSwSml tehizlami. Dvere sú plné hladké v kovovych zárubniach Na
S a2Me íozvod studenej a teplej vody a kanallzácle z plastu. V kuchynl na

1 NP ie kuchynská linka, prl íinke je keramicky obklad, nerezovy drez s
pákovou batériou, elektricky Sporák s keramickou varnouplatftou digestor.
V kúpemt na 1.NP je keramická dlaába a na stene je keramicky obklad,
murovany sprchov* kút s keramlckym obkladom, spachovacie wc
vodovodná batería je pákové so sprchou. Vykurovanie je ustredné
teplovodné zabezpefiené radiátormi, zdroj vykurovania je pee nsi pevné
nalivo TVU ja dodávaná centralne z elektrického bojlera. Kanallzácia je
napojená do verejnej kanalizácie. .Na podlazl je rozvod elektrolnfitalácie
svételnej 230/1/50Hz,

garáz s.c. 2894 na p.fi. 80/B
POPISSTAVBY

. J

,

Garáí s ó 2894 leíl na p.c. 80/6. Ide o objekt s jednym nadzemnym
podiazlm ktort jednou stranou susedl s hospodárskou budovou. Dispozícne^
ie tu jeden prlestor pre garáíovanle. Základy sú betónové pásy. Zvislé nosné J
konStrukcie sú murované z tehiového matehálu. Strechaje pultová s krytinou
z pozinkovaného plechu. Vonkajéie aj vnútomé povrchy sú opatrené hrubou
omietkou Dvere sú drevené, vráta sú latkovó otváravé. Na podlahe je
cementovy potar. Na podlazl je rozvod elektroinstalácie svételnej
230/1/50Hz.

Hospodárska budova s.c. 2894 p.C. 80/3 a 80/6
POPIS STAVBY

Hospodárska budova s.ó. 2894.tez! na p.c. 60/3 a 80/6. ide o objekt s
jednym nadzemnym podlaálm, ktory jednou stranou susedl s rodlnnym
domom a z druhej strany s garázou. Dispozlfine je tu jeden pnestor skladu.
Základy sú betónové pásy. Zvislé nosné konstnjkcle sú murovarié z
tehiového materiálu. Strecha je pultová s krytinou z pozinkovaného plechu.
VonkajSie povrchy sú vyhotovené zo sietky a lepidla, vnútornó povrchy sú
opatrené hrubou omietkou. Dvere sú plastovó. Okná sú plastové. Na
podlahe je cementovy poter. Na podlazl je rozvod elektroinstalácie sveteinej
230/1/50Hz.

Opls síavu predmetu draíby: Predmet draíby je v stave zodpovedajúcom údribe a dobe jeho vyuzitia.
Popie práv a záv&zkov k
predmetu drazby vlaznuclch:

Upovedomenie o zacatl exekúcie zriadenlm exekucného zálozného prava ó.
EX 421/17 zo dña 26.5.2017, súdny exekútor JUDr. Ing. Jan Gasper, PhD.,
Exekútorsky úrad Rlmavská Sobota, P.O.BOX 142, 977 01 Brezno. Zákaz
nakiadania s nehnutefnostami - cz 292/2017
Oznámenia Tatra banky, a.s., Hodzovo námestie 3, Bratislava
(100:00686930) o zacati vykonu zákonného zálozného prava formou
dobrovornej drazby - cz 526/2017

ÓASf C:fARCHY:
Na pare. CKN ó. 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7 + 6.6. 2894 na pare. CKN £.
80/3 a na par CKN d. 80/6:Zálozné pravo pre pohfadávku Tatra banka a.s.,
Hodzovo námestie 3, 811 06 Bratislava, ICO: 00 686 930, c. zrnl. V
5371/2015 zo dña 16. 10. 2015 - Cz 631/2015, 752/2015 Na parcely CKN fi.
80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7 + ó.s. 2894 na parcelách CKN i. 80/3 a
80/6-Exekucny prlkaz na zriadenie exekucnóho zálozného prava c. EX
421/17 zo dña 28.7.2017 (zápis do KN dría 1.8.2017), súdny exekútor JUDr,

(

ého

Ing. Jan Gasper, PhD., Exekútorsky úrad Rimavská Sobota, P.O.BOX 142

)a a

977 01 Brezno - cz 406/2017

nym

INÉÚDAJE:

sú

;ych
a s

Na
¡ na
!Z

S

ítor.

lad,
wc,

c.s. 2894 je jedna stavba postavená na pare. C-KN 80/3, BO/6
Znalecky posudok:

Cíalo znaleckého posudku;

Mano znalca:

Dátum vyhotovenla:

V&oobecná cena odhadu:

180Í2017

Makónl Peter tng.

19. 12. Z017

49 600,00 EUR

NajnizSie podanie:

dné

Minimálneprihodenie:

vné

Drazobná zábezpeka:

a je

ácie

Spósob zloienia drazobnej
zábezpeky:

49 600,00 EUR
200,00 EUR

7 000,00 EUR

ÚCastnlk drazby je povinny zlozif drazobnú zábezpeku drazobnlkovi alebo

do notárskej úschovy v penlazoch alebo vo forme bankovej záruky s
preukázanlm potvrdenia o úhrade tymto alebo zákonom povoienym
spósobom. Drazobnú zábezpeku nie je motné zlozif áekom ani platobnou

Óislo úfitu na

lym

fine*

zloienie drazobnej
zábezpeky:

sné
nou

bou
i je
¡nej

Adrosa nazlozenie
drazobnej zábezpeky:

kartou.

Platit sa opIaU s.r.o., Koéická 56, 821 08 Bratislava, clslo úctu:
2923862062/1100, IBAN; SK18 1100 0000 0029 2386 2062, SWIFT (BIC);
TATRSKBX, vedeny v Tatra banka, as,, variabílny symbol (VS): 20017
(uvedie sa v referendl platitela).

Úcastnlk drazby mfize zlozit' drazobnú zábezpeku v hotovosti

v sldle

drazobnej spoloCnosti na ádrese Mostová 2, 811 02 Bratisíava - Staré
Mesto a v den konania drazby v draíobnej miestnosti.
Doklad, preukazujúci
zloienie drazobnej

zábezpeky:

z bankového úCtu o úhrade draíobnej zábezpeky v stanovenej vyfike
v prospech úCtu drazobníka, polvrdenie ovklade drazobnej zábezpeky v
stanovenej vyáke na bankovy úcet draíobnlka v hotovosti, prljmovy

pokladnicny doklad vystaveny drazobnlkom,
o notárskej úschove.
Lehota naziozenie
drazobnej zábezpeky:

banková záruka, zápisnica

Lehota na zlozenie draíobnej zábezpeky sa koncl otvorenlm drazby.

Sposob vrátenia

drazobnej zábezpeky:

Drazobník vráti úcastnfkovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazil,
draíobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
bez zbytoóného odkladu po skonCenl drazby alebo po upustenl od drazby.
Vprlpade,

ze

dñjde

kzmareniu

drazby,

drazobná

zábezpeka

zlozená

vydrazitefom vrátane jej prísluáenstva sa pouzlje na úhradu nákladov
zmarenej draiby. Ak sa koná opakovaná dra¿ba, zúttuje sa zostávajúca
cast drazobnej zábezpeky zlozená vydrazitefom, ktory spOsoblí zmarenie
drazby, na náklady opakovanej drazby. Po úhrade nákladov zmarenej
drazby a opakovanej drazby sa zostávajúca casf vráti vydrazIteCovi, ktory
spósobil zmarenie drazby. Vydrazltef, kíory spósobil zmarenie draáby, je
povinny na vyzvanle drazobnlka uhradif tú Cast nákladov drazby, ktorú
nepokryva drazobná zábezpeka nlm ziozená. To platl aj pre náklady
opakovanej drazby, konanej v dósledku zmarenia predchádzajúcej draíby

te.

vydraziterom.

Úhrada ceny doslahnu
tej vydrazením:

C.

Vydrazitel je povinny uhradit cenu dosiahnutú vydrazenim najneskór do 15
dnf odo dna skoncenia draíby v hotovosti alebo na úcet draíobníka, clslo
üetu: 2923862062/1100, IBAN: SK18 1100 0000 0029 2386 2062, SWIFT
(BIC): TATRSKBX, vedeny v Tatra banka, a.s, variabilny symbol (VS):
20017 (uvedie sa v referencil platiteFa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydra2enlm vyssia ako 6 640 EUR, Je vydrazitef
povinny zaplatif cenu dosiahnutej vydrazením hnecf po skontenl drazby.

Drazobná zábezpeka sa vydrazitefovi zapoóltava do ceny dosiahnutej
vydrazenlm, to neplatl v prlpade, ak bola drazobná zábezpeka vydraziterom
zlozená vo forme bankovej záruky.
Prechod práv a závéizkov
viaznucich na p redmete
drazby:

V zmysle § 151ma ods. 3, Obcianskeho zákonnika, pri vykone zálozného
prava záloznym veriterom, ktoróho záloiné pravo je v poradí rozhodujucom
na uspokojenie záloznych práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza
nezat'azeny záloznymí právami ostatnych záloznych veritefov.
Vzmysle § 30 zákona t. 527/2002 Z.z. o dobrovofriych drazbách vznenl
neskorslch predpisov, prava osób vyplyvajüce z vecnych bremlen viaznucich
na predmete dra£by nle sú dotknuté prechodom vlastnlckeho prava
drazbou.

Predkupnó pravo viaznuce na predmete draiby zaniká udelenlm prlklepu, ak
vydrazitef uhradil cenu dosiahnutú vydrazením predmetu drazby v
ustanovenej lehote; to neplatl v pripade predkupného prava spoluvlastnlkov
veci k spoluvlastnlckemu podielu.

Upozornujeme vSetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby predkupné
alebo ¡né prava, te ich mozu preukázat' najneskfir do zaóatia drazby a mózu
¡ch uplatnif na drazbe ako draáltelia.
Obhlladka predmetu
drazby/dátumaóas:

Obhliadkai: 01.03.2018 o 13:30 hod.
ObWiadkaZ: 15.03.2018 o 13:30 hod.

(t

Organizaónó pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutocni pred
predmetom drazby: Skublnska cesta 2894/37, 974 09 Banská Bystrica.
Blizsie informácie a pokyny Krajicek Martín kontakt; 02/322 02 724, 0911
833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.

Nadobudnutie vlasíníckeho
prava k predmetu draiby:

Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza na vydraziteía udelenlm
prlklepu a po uhradenl ceny dosíahnutej vydrazenlm.

Podmienky odovzdanía

predmetu draiby
vydraziteFoví:

Uzlvacie pravo prechádza na vydrazitera odovzdanlm predmetu drazby
zápisnicou o odovzdanf. Predmet drazby odovzdá predchádzajúci vlastnlk
po predlozenl osvedceného odpisu notarskej zápisnice adolozenia
totoznostl vydrazitera. Drazobntk odovzdá vydrazltefovl po zaplatení
vydrazenej ceny predmet draÉby a llstiny, ktoré osvedcujú vlastnlcke pravo
asú nevyhnutné na nakladanie s predmetom drazby alebo osvedcujú iné
prava vydraiiteFa k predmetu draíby bez zbytocného odkladu avydraziter
prevzatie plsomne potvrdl. Ak ide o nehnuternosf, podnik alebo jeho casf,¿

odovzdá predchádzajúci vlastnlk predmet drazby na základe predlozenia^
osvedceného odpisu notarskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitera
bez zbytofinych priet'ahov. O odovzdan! predmetu drazby spláe drazobnlk
zápisnicu. Predchádzajúci vlastnlk odovzdá vypratany predmet drazby,
kfúce od dverl, vrát, ovládace od diafkovo ovládanych brán a dokumenty ako
sú kolaudacné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy aspolotne
s vydrazlterom si navzájom potvrdla koneóné stavy na meracoch médil.

Notar, ktory osvsdóí
priebeh dratby
notárskou záptsnlcou:

Notársky úrad - JUDr. Vaiová Katarlna, PhD,
Pribinova 10, 81109 Bratlslava

Pou&enie:

V prlpade, ak sa spochybñuje platnosf záloznej zmluvy alebo boli porusené
ustanovenia tohto zákona, m&ze osoba, ktorá tvrdl, íe tym bola dotknutá na
svojich právach, poziadat' súd, aby urcil neplatnost1 dratby. Pravo domáhaf
sa urcenía neplatnosti draíby zaniká, ak sa neuplatnl do troch mesiacov odo
dña prlklepu okrem pripadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so
spáchanlm trestného Cínu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom
má predchádzajúcl vlastnlk predmetu drazby v fiase prlklepu hláseny trvaiy
pobyt podfa osobitného predpisu (§ 3 zákona c. 253/1998 Z.z. o hlásenl
pobytu obcanov Stovenskej republiky a registri obyvatetov Slovenskej

utej

republiky v znení zákona 6. 454/2004 Z.z.); v Eomto prlpade je mozné
domáhat' sa neplatnosti drazby aj po uplynutl tejto lehoty. V prlpade
spolocnej drazby bude neplatná len tá óast1 drazby, ktorej sa takyto rozsudok
tyka. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu o uríenie neplatnosti drazby, je
povinná oznámif prlsluénému okresnému úradu zacatie súdneho konania.
UCastníkmi súdneho konania o neplatnost' drazby sú navrhovater draíby,

"om

Sho

drazobnlk, vydrazíter, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podrá

:om

odseku 2 § 21 zákona fi. 527/2002 Z.z. o dobrovofnych drazbách a o
doplnenl zákona Slovenskej národnej rady t. 323/1992 Zb. o notároch a
notárskej cinnosti (Notársky poriadok) v znenl neskorslch predpisov. Ak
vydraziter zmaril drazbu alebo ak súd urCil drazbu za neplatnú, úóinky
prlklepu zanikajú kudñu prlktepu. Neplatnost'drazby nieje mozné vyslovif z
dóvodu oneskoreného zaCatia draáby, ak bolo prlfiinou oneskoreného
zaiatía draiby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na tom ¡stom
mieste a ak neumoznil vlastnlk predmetu dra2by, ako aj osoba, ktorá má k

dza
enl

;ich
áva

ak

predmetu

v

drazby

predmetu drazby.

kov

Iné ako víastnlcke

pravo,

vykonaf

riadnu

obhliadku

Upozorñujeme vSetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby inó prava,
ze ich mózu proukázat' najneskór do zaiatla drazby a uplatnlt na

drazbe ako draáiíelia. Úaastníkom dra£by móze byf osoba, ktorá apiña

&zu

podmienky ustanovenó Zákonom 6. 527/2002 Z.z. o dobrovofnych
draábách v znení neskoréich predplsov a dostavila sa s ciefom urobif
podante. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.

VBratislavedñaX_¿-2018
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za Navrhovatera drazby:
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Ing. Jozef Kotleba

JUDr. Simona Koleková

vedúci oddelenia Late Collections

specialista vymáhania retailovych pohfadávok - sr.
Tatra banka, a.s.

Tatra banka, a.s.
2by
En(k

mía

za Drazobnlka;

tenl
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¡né
:iteF
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MESTSKY URAO
Ing. Rífíroslav IVlartvoñ

BANSKÁ BYSTRICA

1Z FEB. 2016

na základe poverenia zo dña 31.3.2015
Platit' sa oplatl s.r.o.
Zvescné dña:

podpis

na

haf
odo
so
■om

/aly
;enl

ikej

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podfa knihy osvedcovania oravosti podpisov osvedCujem pravos!' podpisu: Jozef Kotleba, dátum narodenia
ítorého(ej) toio¿nost'

som zistíl(a) zákonnym spósobom, soósob Astenia lotoznosti; platny dokiad totoznosli - úradny dokiad; Obctansky
preukaz, sería a/aiebo aislo:
.
ry(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Cenlrálny register
osvedcenych podpisov prideül podpisu poradové íislo O 104923/2018.

Bratislavadña 7.2.2018

^Gí..r "-^V.
Mgr. Veronika BiluSková
zamestnankyña poverená nolárom

JUDr. Uubicou Floriánovou
V" ■:'''

Upozorncntc! Notar [egnlizdciüu
neosvedíuje pravdivost1 skiilofinoslí

uvñdzunych v lislinc (§58 ods. 4
Noiárskchu porindkti)

