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Oznámen je
o upustení od dobrooI‘nej dražby

DD PSO200/16

Číslo registrácie poslednej
listiny v NCRdr: 7719/2016

Dražobnik: Platíť sa oplati s.r.o.
Košická 56, 821 08 Bratislava
IČO: 45684618
OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č[slo: 66827/B

Navrhovateľ dražby: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Zeletavská 1525/1, 14092 Praha 4-Michle
IČO: 64948 242
Obchodný register Mestského sůdu Praha, oddiel B, vložka člslo 3608

Organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Sancová 1/A, 81333 Bratislava
IČO: 47 251 336
OROS Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B

Dátum konania dražby: 20.01.2017

Čas otvorenia dražby: 10:00 hod.

Miesto konania dražby: Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina, okres Žilina,
Zilinský kraj.

Qpakovanie dražby: prvá dražba

Predmet dražby: súbor veci

LV Č. Okresný úrad Okres Obec Katastrálne územle

5172 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš

Byt:

Charakteristika (číslo Súp.č. Postavená na Druh stavby: Podiel prlestoru na
bytu, číslo vchodu, stavby: pozemku - parcele spoločných častiach a
číslo poschodia, registra “C‘ spoločných zariadeniach
adresa): evidovanej na domu súplsné č. 1513:

katastrálnej mape:

bytě. 28, vchod: 25, 3.p., 9-b tov‘Stefánikova 1513/25, 1513 365/4 d
‘ ‘ 5601 / 375570

03104 Liptovský Mikuláš om

Spoluvlastnicky podiel vl/l.

Platit Sa oplati s.r.o., Košická 56, 82108 Bratislava
Tel.: +421 2322027 10-12, Fax: +4212322027 15, E-mail: office@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
Ičo: 45 684 618, DIČ: 2023085152
Spoločnosťje zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA I, addiel: Srn, vložka číslo: 66827/B



Opis predmetu dražby: Dražba - 2 izbový byt č. 28, na 3.p., na ul. Štefánikova 15313125,
Liptovský Mikuláš. Byt má podlahovú výmeru 55,82 m2 (z toho pivnica
1,69 m2). Súčast‘ou bytu je balkón.
Byt č. 28 je umiestnený v treťom poschodí bytového domu v strednej
sekcii.Pozostáva z dvoch izieb ‚kuchyne ‚kůpelne ‚ WC, chodby. K bytu
patri aj pivnica umiestnená v prvom nadzemnom podlaží. Obvodové steny
sú murované, deliace priečky murované ‚ jadro je umakartové . Vnútorné
omietky vápenné hladké. Dvere sú hladké a zasklené . Okná plastové so
žalúziami. Podlaha v izbách parkety v kuchyni guma v kúpeíni a WC
keramická dlažba. V pivnici cementový poter. Vykurovanie ústredné,
radiátory liatinové s meračmi tepla. Elektroinštalácia je svetelná Rozvod
teplej a studenej vody z pozinkovaného potrubia. Teplá voda je dodávaná z
centrálneho zdroja. V kuchyni je elektrický sporák ‚ kuchynská linka
‚drezové umývadlo smaltované. V kúpeľni je vaňa a umývadlo. WC je
samostatné. Vodovodné batérie sú ostatné. Bytové jadro je póvodné . Do
bytuje privedená káblová televizia, domáci telefón s vrátnikom.

Bytový dom súp. Č. 1513 stojí na pozemku KN-c par. č. 365/4 v k. ú.
Liptovský Mikuláš na Stefánikovej ulici mimo centra. Bytový dom je
murovaný 50 železobetónovým rámom v strednej sekcfl Má päť
nadzemných podlaží. V prvom nadzemnom podlaží sú pivnice a
prislušenstvo. V nadzemných podlažiach sú byty. Dom je pristupný z
asfaltového chodníka a parkoviska pred domom. Napojený je na elektrickú
energiu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu . Dom je založený na
betónových základoch . Zvislé konštrukcie sú murované 50

železobetónovým rámom v strednej sekch .Deliace konštrukcie murované.
Stropy železobetónové . Schody železobetónové s povrchom guma.
Strecha je rovná. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu.
Vonkajšia úprava povrchu je silikónová omietka na zateplenie .Vnútorné
omietky vápenné hladké.Vstupné dvere sú plastové. Okná plastové
Elektroinštalácia svetelná a motorická. Dom je opatrený bleskozvodom
Stavba je uživaná podľa potvrdenia Stavebného bytového družstva od roku
1965 . Vek domu k roku ohodnotenia je 2016-1965 = 51 rokov. Na dome
bola menená krytina na streche ‚ menené boli stupačky, okná na celej
bytovke.

S vlastnlctvom bytu je spojené aj spoluvlastnlctvo spoločných časti a
spoločných zariadení domu a pr[slušenstva. SpoloČnými časťami sú,
základy, strecha, vchody, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie.
zvislé nosné konštrukcie, schodiská. obvodové múry, prieČelie. Spoločnými
zaňadeniami sú STA ‚ bleskozvody, teplonosné vodovodné, kanalizačné,
elektrické, telefónne prípojky

Bytový dom stoji v zastavanom územi mesta Liptovský Mikuláš na
Štefánikovej ulici v tesnej blízkosti s križovanim s Revolučnou ulicou
Mesto má podía internetovej stránky 33 500 obyvateíov a je sidlom okresu
Obklopené je pohoriami Západné Tatry na severe, Nízke Tatry na juhu a
Chočské vrchy na severozápade. V meste sú úrady, školy, obchodné
domy, múzeum, zimný a futbalový štadión, múzeum ‚ Liptovský Mikuláš je
významným strediskom cestovného ruchu. Je prirodzeným východiskom do
Nizkych Tatier (Demänovská dolina), ale aj do Západných Tatier a
Chočských vrchov. V meste je viacero ubytovacích zariadenl, hotely
penzióny.V katastrálnom územi mesta sa nachádza Aquapark Tatralandia v
lokalite Ráztoky. Dostupnosť do centra mesta je do 5 minút cesty autom ‚

Železniöná a autobusová stanice je cca 5 minút cesty peši. V mieste je
rozvod elektrickej energie, verejného vodovodu kanalizácie a plynu . Trh s
nehnuteľnosťami je v rovnováhe. Dom stojí mimo centra obce. Technický
stav je dobrý ‚ Prevládajúca zástavba v okolí bytové domy, rodinné domy,
ubytovňa, pollcia.

Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.
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Popis práv a záväzkov k predmetu dražby viaznucich:

Poznámka:

Účastník právneho vzťahu č. 58:

Vl58 Rumanská Irena byt č.28/lll - Oznámenie o začati výkonu záložného
práva, zn.PSO200/16/21A, - výkon záložného práva bude záložný veriteľ
realizovať formou dobrovoľnej dražby, Platíť sa oplatí sto., Košická 56,
Bratislava, P-404/201 6.

Účastník právneho vzt‘ahu č. 67:

Vl.67 Miksová Katarína byt č.28/lll - Oznámenie O začatĺ výkonu záložného
práva, zn.PSO200/16/21A, - výkon záložného práva bude záložný veriteľ
realizovať formou dobrovoľnej dražby, Platiť sa oplatí aro., Košická 56,
Bratislava, P-404/2016.

ČASt C: tARCHY:

Účastník právneho vzt‘ahu Č. 58:

VL56, 67 BYT 26/III-ZÁLOŽNÉ PRÁVO PODLA 515 ZÁK.Č.182/93 Z.Z.V
ZNENÍ ZÁK.Č.151/95 ZZ,ČLVI.ODST.1 TEJTO ZMLUVY.

VECNÉ BREMENO PODĽA 23 ODST.5 ZÁKČ.182193 ZZN ZNENI
ZÁK.Č.1s1/95 Z.Z.,ČLNI.ODST.2 TEJTO ZMLUV‘‘ - V 1223/1998.

VL58,67 BYT č.28/lll - Záložné právo na byt číslo 28, čĺslo vchodu 25, 3.p.,
súpisné číslo stavby 1513 na pozemku C KN 365/4 a spoluvlastnicky podiel
o ve[kosti 5601/375570 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, as.,
pobočka zahraničnej banky, IČO 47251336, Šancová 1/A. 813 33 Bratislava
v podiele 5/6, 1/6, druh pohíadávky úverV 1041/2014 zo dňa 1252014.

VL.5867 BYT č.28/III - Záložné právo na byt čislo 28, číslo vchodu 25, 3.p.,
súpisné čislo stavby 1513 na pozemku C KN 365/4 a spoluvlastnĺcky podjel
o veľkosti 5601/375570 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, as.,
pobočka zahraničnej banky, IČO 47251336, Sancová 1/A, 813 33 Bratislava
v podiele 5/6, 1/6, na základe záložnej zmluvy číslo 000847NS3/2014 druh
pohľadávky úverV4l74/2ol4zodňa 17.10.2014.

Účastnik právneho vzťahu č. 67:

VL.58, 67 BYT 28/III-ZÁLOŽNÉ PRÁVO PODLA 5 15 ZÁK.Č.182/93 Z.Z.V
ZNENÍ ZÁK.Č.1 51/95 Z.Z..ČL.VI.00ST.1 TEJTO ZMLUVY.

VECNÉ BREMENO PODLA 5 23 ODST.5 ZÁK.Č.182/93 Z.Z.V ZNENÍ
zÁKČ1s1/9s ZZ,ČLNI.00ST.2 TEJTO ZMLUVY - V 1223/1998.

VL58,67 BYT č.28/III - Záložné právo na byt čislo 28, číslo vchodu 25, 3p.,
súpisné číslo stavby 1513 na pozemku C KN 365/4 a spoluvlastnicky podjel
o veíkosti 5601/375570 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, as,,
pobočka zahraničnej banky, IČO 47251336, Šancové 1/A, 813 33 Bratislava
v podiele 5/6, 1/6, druh pohíadévky úver V 1041/201420 dňa 12.52014.

VL.5867 BYT č.28/Ill - Záložné právo na byt člslo 28, čislo vchodu 25, 3.p.,
súpisné čislo stavby 1513 na pozemku C KN 365/4 a spoluvlastnicky podiel
o veFkosti 5601/375570 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, as.,
pobočka zahraničnej banky, IČO 47251336, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
v podiele 5/6, 1/6, na základe záložnej zmluvy čĺslo 000847NSB/2014 druh
poh[adávky úverV 4174/2014 zo dňa 17.10.2014.
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Znalecký posudok:

Čislo znaleckého posudku: Meno znalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu:

356/2016 Pilka Marián, Ing. 8.11.2016 33 100,00 EUR

Najnižšie podanie; 33 100,00 EUR

Minimálne prihodenie: I 000,00 EUR

Dražobná zábezpeka: 7 000,00 EUR

Spósob vrátenia
dražobnej zábezpeky: Dražobnik vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,

dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby.

Správca NCRdr: JUDr. Katarina Valová, PhD., Pribinova 10, 811 09 Bratislava.

Dóvod upustenia od dražby: Podľa 519 odseku 1) Zákona č. 527i2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
písmeno: k) ak je navrhovateíom dražby záložný veriteľ a dlžnik alebo
vlastnik predmetu dražby pred dražbou zloží dražobnikovi na účely splnenia
dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s prĺslušenstvom vrátane nákladov
dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať; dražobník je oprávnený
prijať plnenie popri veriteľovi.

V Bratislave dňa 20.01.2017

Jn‘g. Miroslav Marp/bň
Jna základe Povenia zo dňa 31.3.2015

Platiť sa oplatí ďr.o.
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