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OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE
Číslo konania: DM/7/2017
Debt Management s.r.o. ako dražobník v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách,
zverejňuje nasledovné
Oznámenie o opakovanej dražbe:
A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/
meno a priezvisko

II.

Sídlo/ bydlisko

a)
Názov
priestranstva

Debt Management s.r.o.

ulice/verejného Na Troskách

b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát

Slovenská republika

III.

y OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 13057/S

Banská Bystrica

IV.

Zapísaný:
IČO/ dátum narodenia

B.

Označenie navrhovateľa

1.

I.

II.

:d) PSČ

974 01

36 776 190

Obchodné meno/ meno a'SVB Tulská 5319
priezvisko
jSídlo/ bydlisko

Názov
a)
priestranstva

ulice/verejnéhoTulská

b) Orientačné/ súpisné číslo

173,75,77/5319

c) Názov obce
e) Štát

Banská Bystrica

III.

Zapísaný:

IV.

IČO/ dátum narodenia

d) PSČ

974 01

Slovenská republika
137 894 765

C.

Miesto konania dražby

Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská
Bystrica, v pojednávacej miestnosti

D.
E.

Dátum konania dražby
Čas konania dražby

02.05.2018

F.

Kolo dražby

I. kolo opakovanej dražby

G.

Predmet dražby

10:00

Predmetom dražby je nasledujúci súbor nehnuteľností:
•

•

Byt č. 2, vo vchode 77, na 1. poschodí, v budove označenej súpisným číslom 5319, postavenej na
parcele č. parcela č. 2107, o výmere 286 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na parcele
č. 2108, o výmere 273 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a parcela č. 2109, o výmere
286 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria na Tulskej ulici v podiele 1/1,
Spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku : 310/20553 v podiele 1/1
Zapísané na LV č. 4247 , k.ú. Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, vedené Okresným

úradom Banská Bystrica, Katastrálny odbor.
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Opis predmetu dražby
___________
Jedná sa o jednoizbový byt č.2 nachádzajúci sa na 1. Poschodí(2.NP) vo vchode č. 77 obytného domu na
Tulskej ulici, súpisné číslo 5319 v krajskom meste Banská Bystrica v katastrálnom území Radvaň. Vlastník
nehnuteľnosti napriek výzve zo dňa 10.08.2017 podľa protokolu o vykonaní ohodnotenia nehnuteľnosti
neumožnil sprístupnenie priestorov bytu preto v zmysle Zákona č. 527/2002 Z. z. nesprístupnil byt na
obhliadku. Byt pozostáva z obývacej spálne a príslušenstva, príslušenstvom bytu je predsieň, kúpeľňa s WC a
miestnosť stolovania, pivnica č.2 je na prízemí. Vypočítaná podlahová plocha bytu s pivnicou je 31,21 m2. Byt
je podľa dostupných informácií po vykonaných udržiavacích prácach. Byt je napojený na vodovodnú,
elektrickú, kanalizačnú, telekomunikačnú prípojku. V byte sú umiestnené samostatné merače odberu teplej a
studenej vody. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, vykurovanie a príprava TÚV je z ústredného zdroja v

Poz
K.
L.
M.
b)
dra

objekte. Podlahy obytných miestností - laminátové veľkoplošné parkety, podlahy ostatných miestností keramická dlažba. Okná sú plastové s termoizolačným zasklením s Al žalúziami, dvere vstupné bezpečnostné,
ostatné hladké. Na stenách a stropoch sú hladké vápenno-cementové omietky. V byte je svetelná
elektroinštalácia s poistkovými automatmi, hlavný istič a zariadenie na meranie odberu el. energie je na
chodbe. Radiátory v byte sú oceľové panelové s termostatickými hlavicami a zariadeniami na meranie
odberu. Bytové jadro je pôvodné panelové s vykonanou rekonštrukciou úprav povrchov, výmenou vybavenia
a rozvodov. V kúpeľni je sprchovací kút so sprchovacou batériou, umývadlo s batériou, WC, lokálne vetranie.
V kuchyni je kuchynská linka na báze materiálov z drevnej hmoty, nerezový drez s pákovou batériou, varná
platňa, obklad nad linkou. Vek objektu a údaje o vykonaných udržiavacích prác pre účel ohodnotenia sú
stanovené na základe údajov poskytnutých správcovskou spoločnosťou údajov poskytnutých spoločenstvom
vlastníkov bytov.
CH.

c)
pn
dr

N

Opis stavu predmetu dražby

V
b
v

Obytný dom je typový s celoštátne unifikovanou konštrukčnou sústavou panelovou. Zvislé nosné konštrukcie
a deliace konštrukcie sú panelové plošné. Vnútorné omietky sú hladké vápenno-cementové. Stropy sú
železo-betónové panelové s rovným podhľadom. Strecha plochá, krytina natavované modifikované asfaltové
pásy rekonštruované(2017). Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného poplastovaného plechu
prevažne (2009). Fasádne omietky sú z materiálov na báze umelých látok ako súčasť dodatočného
kompaktného zateplovacieho systému(2009). okná prevažne plastové s termoizolačným zasklením aj v časti
schodiska. Objekt je napojený na vlastný centrálny zdroj vykurovania a prípravy TÚV (kotolňa na zemný plyn
v bytovom dome).
I.

L
\
(

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

V časti B sa nachádzajú nasledujúce poznámky:
•
•

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 246/2016-17 zo dňa
30.3.2017, súdny exekútor JUDr. Rudolf Varga, Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda - čzl256/2017
Oznámenie SVB TULSKÁ 5319, Tulská 73, 75, 77, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37894765 o začatí

výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby zo dňa 10.7.2017 - čz 2536/2017
Oznámenie Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 o začatí
výkonu záložného práva predajom na dobrovoľnej dražbe č. 0292/009442/2018 zo dňa 12.1.2018 -čz
276/2018
V časti C ťarchy sa nachádzajú nasledujúce zápisy:
• ZÁKONNÉ ZÁLOŽNÉ PRÁVO V ZMYSLE PAR.15, Z 182/93 ZB.V PROSPECH: SPOLOČENSTVA
VLASTNÍKOV BYTOV TULSKÁ S.Č. 5319 - VZ 1791/98, VZ 1699/2005
•

•

J.

Na byt č. 2/1. poschodie, vchod 77 a podiel 310/20553 k pozemkom a na spoločných častiach
a zariadeniach domu: Záložné právo pre pohľadávku Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832
37 Bratislava, IČO: 00 151 653Č. zml. V 1339/2011 zo dňa 20. 4. 2011 - ČZ 1000/2011
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 49/2017, ktorý vypracoval znalec Ing.
Branislav Heger, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 911073, pre odbor 37 00 00 Stavebníctvo a odvetvie: 37 01 00
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Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností, na sumu 41100,- EUR.
K.

Najnižšie podanie

L.
M.

Minimálne prihodenie 500,- EUR
jDražobná zábezpeka
a) výška

b) spôsob zloženia
dražobnej zábezpeky

•

36 990,- EUR
5 000,- EUR

Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č SK48 1100 0000 0026
2978 1966, vedený v Tatra banke, a.s., s variabilným symbolom 72017

• V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
• Banková záruka.
• Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c)
doklad
preukazujúci zloženie
dražobnej zábezpeky

•

Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej
zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude

•
•

dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

•

Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

Do otvorenia dražby.

e) vrátenie dražobnej zábezpeky

Bez
zbytočného
odkladu
po
skončení
dražby
bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

N.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka číslo: SK48 1100 0000 0026 2978 1966,
vedený v Tatra banke, a.s., s variabilným symbolom 72017, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby, pričom
uvedený spôsob úhrady sa týka prípadu, keď suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR,
v opačnom prípade je vydražiteľ povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po ukončení dražby.
Obhliadka predmetu dražby 19.04.2018 o 14:00 hod
Í24.04.2018 o 13:00 hod
(dátum)

O.

P.

r

Miesto obhliadky

Pred objektom tvoriacim predmet dražby.

Organizačné opatrenia

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním
obhliadky na tel. č. 0911 522 444.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného
práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby
spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice.
R.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez
zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby
a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet
dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa
bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane
vydražiteľ, Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí
v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ
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alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním
s odovzdaním predmetu dražby.
___
5.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým
bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby
súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci
vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v
tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná
oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S
tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo,
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T.

Notár

a) titul

[)UDr.

b) meno

Zora

c) priezvisko

Belková

d) sídlo

Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Q. q.j K

V Banskej Bystrici ....ľ:;...:....ľ^„.:.......

V Banskej Bystrici...........................,..Q..

SVB Tulská b3±ý
Za navrhovateľa:

Mgr. Marcel Kozák

y

Tulská 73,75,77
974 04 Banská Bystrica
IČO: 378 947 65
DIČ:ZOZISOS?7?

SVB Tulská 5319

prokurista spoločnosti

Zastúpená Ing. Médílek

Debt Management s.r.o.

predseda

MESTSKÝ ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvesené dňa:

12.APR. 2016

Zvesené dňa:

podpis
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OSVEDČENIE
o pravosti podpisu
Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Jiŕí Médílek, dátum narodenia
ľ.č.
bytom IHHSfimHHHBBÍBSBflttU ktoľého(ej) totožnosť som zistil(a)
zákonným spôsobom^pôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz,
séria a/alebo číslo:
ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených
podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 275817/2018.

Banská Bystrica dňa 10.4.2018
Renáta Budajová
zamestnanec poverený
JUDr. ZOROU BELKOVOU
notárom so sídlom v Banskej Bystrici

9'

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvetičuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods, -t
Notárskeho poriadku)
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