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Oznámenie
o upustení od opakovanej dobrovol'nej dražby

DD PS0058/19

Číslo ľegisträcle poslednej
listiny v NCRdľ:

Dľažobník:

Navrhovatel' d ražby:

Dátum konania dražby:

Čas otvoľenia dľažby:

Miesto konanla dražby:

Opakovanie dražby:

Predmet dražby:

2985/2020

Platit' sa oplatí s.r.o.
Mostová 2,  811  02 Bratislava -Staré Mesto
lčo: 45 684 618
DIČ:  202  308  51  52
0R OS  Bratislava  !,  oddiel:  Sro,  vložka Čislo:  66827/8

Slovenská spoľitel'ňa, a.s.
Tomášikova 48,  832  37  Bratislava
lčc):  00151653
0R OS  Bratislava 1,  oddlel  Sa,  vložka Č.  601/8

22.12.2020

10:00 hod.

Veľká   konferenčná   miestnosť,   Hotel   Spectrum,   Vladímíra   Clementisa   13,
917 01  Tmava.

2.  kQlo

súbor vecĺ

LVč. Okresný úľad Okres
',                   obec

Katasträlne územie

5822 1                Ga,anta Galanta Sereď Sereď

Paľcely  registra "C" evidované na kata§trálnej  mape:

! Parcelnéčíslo Druh pozeiŤiku vÝmera im2ĺ

'  1856/9
Zastavaná plocha a nádvorie 90

1856/11 Zastavaná plocha a nádvorie 27

11858 Záhrada 232

Spolwlastnicky  podjel  v  1/1.
Opis predmetu dľažby: Dražba  rodinný dom -s.č. 4616, Matičná ul., Sered'

Vzhl'adom     na    skutočnosť,    že     predmetná     nehnutgl'nost'    nebola
spľístupnená, ohodnotenie predmetu  dražby bolo vykonané v zmys]e §
12   ods.   3   zákona   č.   527/2002   o   dobľovoľných   dražbách,   v   zneni
neskoľších   predpisov   („ohodnotenie   možno   vykonať  z   dostupných
údajov,   ktoľé   má   dľažobnik   k   dispozicii").   Pľedmet   dľažby   nebol
spľistupnený.  Nebolo  možné  preskúmat' aktuälny stavebnotechnický  a

P13tit. Sa  oplati' s.r,o„  Mo5tavá  2,  81102  Bľatislava -5taľé  Mesto

Tel.:  +4? 12 322 02710-12,  Fax: +4212 322 02715,  E-mail: drazby@platitsaoplati.sk,  www.platit5aoplati.sk

lčo:  45    84  618,  DIČ:  20Z30851S2
Spoločn  ist'je zapísaná v obchodnom regjstri Okresného  súdu  BA 1,  oddiel:  Sro, vložka  čĺslo:  66827/8



vizuálny stav. ako aj  údÉbu  pľedmetu dražby. Z tohto dôvodu je  popis
a  stav  predmetu  dražby  uvádzaný  ako  pľedpokladaný.  Technický  stav
predmetu dľažby znalec určil na základs dostupných údajov.
Popis stavby:
OhQdnocovaný   rodinný   dom   sÚp.Č,   521   sa   nachádza   v   uličnej   zástavb.e
rodinných  domov  na  Matičnej  ulicĺ  v  SeredL  PÔvodná  Ča§ť  rodinného  donrj
bola  postavená  v  roku  1990,  prĺstavba  v  roku  2010,  lde  prízemný  rodimý
dcm  bez podpivničenia zastrešený p!ochou  strechou.
DispQzičné  riešenie:
1.NP -pÔvodná časť -obytná  kuchyňa,  zádverie.  kúpeľňa spolu  s WC
1.NP -pristavba -2x izba,  komora,  terasa so schodiskom.
Technické  a konštrukčné  riešenie:
Základy    betónové    s    vodQrovnou     izoláciou     bez     podpivničenia,     zvisié
konštrukcie  murované  (pórQbetón,  Porfix)  v  hr.  30-40cm,  deliace  konštrukcie
a   priečky   murované   z   tehái.    StrQpná   konštrukcia   s rovným   podm'adom
monolitická  betónová,  zastrešenie  plochQu  strechou  s  tepelnou  izoláciou  s
krytinou    z    asfaltc]vých    natavovacích    pá§ov.    V    Čase    Šetrenia    nebo}a
prevedená   povrchová   úprava   obvodového   plášt'a,   ze   zateplenia.   Upra\/a
vnútorných  stien,  vápenné  štukové;  keramické  obklady  v  Časti  kúpeľne  nad
l,35m,   obklad   vane,   VVC   do   l,00m   a   nad   kuchynskou   linkou.   Vnútomé
dvere    plné   zasklené   dýhované,    okná    plastové   s   okennými    žalúziarri,
vstupné   dvere   plastové.    Podlaha   v   obytných   miestnostiach   veľkoplošrá
laminátová    v    o§tatných    Častiach    domu    podlaha    z    keramickej    dlažb`.ĺ.
Vykurovanie  ústredné  teplovodné  zabezpečené  plynovým  kotlom,  osadeíié
pane!ové    plechové    radiátory,    ohrev   teplej    vody    rovnako   zabezpečerý
plynQvým  kotlom.  Vnútorné  rozvody  kanalizácje  -plastové  potrubie,  rozvody
elektroinštaläcie    -    bez    rozvádzačov    -    svetelná     mQtorická,     elei'`mcký
rozvádzač   s    automatickým    istenĺm,    Vnútorné    rozvody    plynu    -    r3zvcd
zemného plynu.

Vybavenie kuchyne:  - kuchynská linka na báze dreva so zabudovanýmt
spotrebičmi kombínovaný-sporák, djgestor,  nerezový drez s pákovou
batériou.Vybavenie kúpeľne: -plastová rohová vaňa,  umývaďo,  pákové
batérie, záchod s nádržkou  bez
umývadla.  Rodinný dom je napojený  na všetky inžinierske siete.

Opis stavu predmetu dľažby:  Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využiti ].

Popis práv a záväzkov
k predmetu dľažby
viaznucich: POZNÁMKY:

P2-50/2018  -EÚ  Veľký  Krtĺš,  JUDr.  Iveta  Tóthová,  Upovedomenie  o  zač;'/tí
exekúcie   zriadením   exekučného   záložného   präva   181EX46/18-2   z]   d   a

::s€a22á,8Bánp::äpÉ;shtrj%g:Ív%%.é2g6y2E6G9g.TAZRž5;,,2No38S r O ,  Z„ 3ns  á

P2    123/18    -    EÚ    Veľký    Krtiš,    súdny    exekútor   JUDr.    lveta    Tóth3vá    -
Upovedc)menie  o začatĺ  exekúcie  zriadenĺm   exekučného  záložného   prá`m
181EX  151/18  z  3.5.2018  v prospech  oprávneného  Mesto  Banská  Bystrica,
lčo:  00 313 271,  zákaz nakla   dať s nehnutel'nQ§ťou -č.z.  681/18

P2117/19   -Slovenská   sporiteľňa,   a.   s.,   Bratislava,   lčo:   00151653   ~
Oznámenie     ozačatí     výkonu     záložného     präva     z     24.4.2019,     formt3u
dobrovoľnej  dražby ~ Č.z.  519/19

P2  357/19 -Mária  Lakatošová,  /  nar.17.9.1987 / -Návrh  na  zápis  poziiäm<y
-Trestné   oznámenie    na    neznämeho    páchateľa    podané    na    Olres;iú

prokuratúru  Galanta  dňa 2.10.2019 -Č.z   1781/19

P2  428/20 -Platlť sa  oplatĺ  s.r.o.,  Bratislava -Staré  Mesto,  lčc):  45  684  6 `i8
-Oznámenie  o  opakovanej  dobrovoľnej  dražbe  Č`   DD  PS0058/19  2 3  dňa



19,11.2020   -2.   kcilo,   navrhovateľ  dražby:   Slovenská  sporiteľňa,   a.s„   BA,
lčo:  00151653 -č.z.1716/20

ČASŤ C:  ŤARCHY:

ŠFodvevnšggj2:?g:i?éľxä',agps?,v?'oe:yášdižgvla3ji,2gáz,3Z7ägržan,i,:rváaYičvop:mo%P:gi
653 -Č.z.1322/17
Z-1695/2018   -EÚ   Veľký   Krtíš,   JUDr.   lveta   TÓ{hová`   Exekučný  pri.kaz   na
zriadenie  exekučného  záložného  práva  181EX46/18-8  zo  dňa  29.3.2018  v
prospech   oprávneného   VEGO   MARKETING   s.r.o.,   Zvolenská   cesta   29,
Banská Bystrica,  lčo: 4567269   5 -Č. z.  584/2018

Z 3478/18  -EÚ  Veľký  Krtiš,  súdny exekútcw JUDr.  lveta Tóthová -Exekučný
príkaz  na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  zálctžného  práva  na
nehnuteľnost' č.181 EX  151/18 z 2.7.2018 v  prospech  oprávneného -
Mesto  Banská  Bystrica,1   ČO:  00  313  271  -č.z.1189/18

lNÉ ÚDAJE
Bez zápisu.

Znalecký posudok:

Čislo znaleckého po§udku: Meno zna!ca: 0átum vyhotovenia:       |                Všeobecná cena odhadu:

297/2020 Jančovičová Dagmarlng.
1

5112020                    |                               50900,00EUR

Najnižšie  podanie:

Minimálne prihodenie:

Dražobná zábezpeka:

§pôsob vrátenia
dražobnej zábezpeky:

Správca NCRdr:

Dôvod upustenia od dražby:

V Bratislave dňa 21.12.2020

44 370,00 EUR

300,00 EUR

5 000,00  EUR

Dražobník    vráti    účastnĺkovi    dražby,    ktorý    predmet    dražby    nevydražil,
dražobnú  zábezpeku  alebo   listinu   preukazujúcu  vydanie   bankovej  záruky
bez zbytočného odkladu  pQ skončenĺ dražby a!ebo p_Q_up_ustení od dražby.

JUDr.  Jarmila Kováčová,  BQženy  Nčmcovej  13,  949 01  Nitra.

Pc)dľa   §19   odseku   1)   Zákona   Č.   527/2002   Z.z.   o   dobrovoľných   dražbách

pĺsmeno:
a)  na zák!ade  pĺsomnej žiadosti  navrhovateľa dražby,

Divizia dobrovoľné  dražby
Pla{it'  sa  c>platĺ  s`r.o.


