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OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE
č.021/2017 __ J

r -
Nižšie uvedený dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona
Č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti

(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoOO") zverejňuje na základe návrhu záložného veritel'a,
__ v z~ysle ustanoveni~_§-l7 Zo'2.Q.~asledov.J:1éOznámenie ~ dra~e;

DRAŽOBNÍK
(ďalej~n "Dražobn~k: v príslušných gramatickýcl~J~~d~h)

Obchodne meno

Auctioneer S. r. o.
sldlo lJlica~ č ~ce, obec, I~~~ _

Šl?itálska ~_ Bratislava _
_lČO~esp rodné číslo_

45881014
__ ~ --.!-~PH. r~sp DIČ'

2023121826

---1_ P~ _

811 08

~,nkove spojenie

na7:~v a sídlo banky

OTP Banka Slove.!.lsko. a.s., .§!atis@va
IIlA~

SK68 52000000000012236061
Illlily, mena, pnezvi~k~~ ....runk~ie osôb~prävnellých na zas~lIp~anie..:... __

Mgr. Marian Strclecký, MBA, konatcľ,splnomocnencc
Mgr. Martin Vacula, splnom~n~ee

J SWIH I HfC kód banky

OTPV SK BX
l mena

EUR

číslo ÚČlU

12236061/5200

NAVRHOVATEĽ DRAŽBY
--.i9'~!ej len "navrho~atel"':'-aleb~ "z(~Io~ný \ie!itel'" v prísl~_n)Íc~g!:.am~cký_ch.. pádoch)

Obchodne m~C! _

sldlo:....ulica, č_ ulicc!obcc, pr~.p šIat

Štúrova 5. Bratislava
IČ'O, resp rodnc_ číslo

31318916
udaje o zaplse v ob~od~md)ľlJ)adne i,:-om re 'Istri

IČDP!:hrc~IČ

SK 2020411074

psč

81354

Obchodný registe,:-O~resného súdu_Bratislav~ 1.2oddiel ~a,-vložk~ ~]35/~ _
bankove spoJeme

nazov a sídlo banky_

OTP Banka Slovensko, a.s., I3ratislll.va
mA~
SK68 5200 0000 0000 0927 8279

tituly. mena, pnezvi~ä! fun~cie o~ô~pravnen~h na zastuP2vanie

Ing. Jana Bratová - riaditeľka odboru Work Out & Monitoring,
.JUDr. Ján Kul'baga. vedúci ~dd. Retail Work Out

OTPV SK BX
mena

EUR
.,Šíslo účtu

9278279/5200

~1iesto konania dražby

Adresa

Špitálska 61, 811 08 Bratislava- zasadačka
OTP Faktoring Slovensko s.r.o.
3.poschodic

Miestnosť čislo

4.

Dátum konania dražby

19.09.2017

Čas otvorcl1la dražby

10:00

Opakovanie oražhy

Prvá dražha
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2. Predmet dražby

Bratislava l

Parcelné čísla pozemkov
zastavaných domom

...... 72.2..211 J ~~ __ I ~_._

BYT / NEBYTOVÝ PRIESTOR V BYTOVOM DOME
Okre, Obec I Katastrálne I Cl,lo listu vla,tnletva I Súpi,né I

. . _~~~~~~ _~ ~~_, územie , ~~~_~ ~O bytového dom_u~I

BA-m.č.STARÉMESTO I Staré Mcsto I ~ J 3162

CI ,lo po,chodia J Označenie či ide o byt Spoluvlastnlcky podiel na Spoluvlastnicky podiel na I
Inebytový priestor a jeho spoločných častiach domu spoločných zariadeniach

_______ číslo _ __d_omu __

J JlP-~ _ J _ 486/10000 ---.1_ _ 48§!.l.0000

Adresa a číslo vchodu

Palárikava 10----
Spoluvlastnicky podiel na
zastavaných a priľahlých

p:ozemkoch
486/10000

~~~~~--~~~~~~-~~~---~~-~~--~~-~~~~_.- - - _.
ktorých vyššie uvedený spoluvlastnícky

Druh pozemku!
~yb

Zastavane
plm:hya
IHldvoria

:!61

Výmera v m2Parcely registra JParcclné čísloCl,lo li,tu
vlastníctva

6723 J 7362/1 I

--_._"--_. -~
5lare Mesto

I
BA·m č STARÉ MESTO I

....1 _
Bratislava l

Zoznam domom zastavaných a priľahlých pozemkov na
___ .podiel tvorí súčasť Predmetu dražb :

Okres J Obec I Katastrálne J
_____ .__ ._ . územie

I
i

2.1. Spoluvlastníci Predmetu dražby podľa predchádzajúceho bodu majú na ňom spoluvlastnícke podiely
v nasledujúcich veľkostiach vyjadrených zlomkom, pričom ak súčet tu uvedených spoluvlastníckych podielov
nedosahuje III, platí, že Predmetom dražby sú len spoluvlastnícke podiely v tejto tabuľke uvedené:

(v pnpade bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa uvedie pri každom spolu vlastníkovi podiel 1/1)

Ozna.čenie ~~Iuvlastnika pod"a bodu tohto návrhu . .. .J__
Pintérová Silvia , Palárikova 10, Bratislava, I

_ _ _ PSČ 811 05, SR_~ __ .

Veľkosť s oluvlastníckchoJJ.S'dieJu

III

1..2. _0...Q.i~predmetu dražby-=- _ _ __ ...
Byt Č. 5 na 1.p. byt. domu s.č. 3162, Palárikova 10, na parc. KN Č. 7362/1, k.ú. Staré Mesto so
spoluvlastníckym podielom 486/10000 na spoločných časti
Popis bytového domu:
Bytový dom s.č. 3162 na pozemku parc. KN Č. 7362/1 na ulici Palárikova Č. 10 v Bratislave, má podlažia domu pristupné
schodiskom. Objekt je podpivničený, suterén zapustený čiastočne pod úrovňou okolitého terénu, v suteréne sú pivničné
priestory. Objekt má štyri nadzemné podlažia. Hlavnú nosnú konštrukciu bytového domu tvorí murovaný obvodový
systém. Založenie objektu je na plošných základoch. Stropný i strešný plášť je vytvorený z drevenej konštrukcie, strecha
je valbová, podlahy v spoločných vstupných priestoroch a na chodbách sú z liateho terazza a na schodisku je tiež liate
terazzo. Vstupné dvere sú jednokrídlové oceľové so zasklením. Omietky stien vnútorných sú vápenné hladké, s olejovým
náterom, vonkajšia fasáda je tvorená vyšpárovaným tehlovým murivom. Objekt je vybavený vnútorným rozvodom vody,
kanalizácie, plynu a elektriky. Vykurovanie a ohrev TÚV je z vlastného zdroja každého bytu. Proti atmosférickým
poruchám je nehnutel'nosť chránená bleskozvodom. V suteréne sa nachádza sušiareň, práčovňa, pivničné kobky a
prislušenstvo domu.
Vek bytového domu: Kolaudačné rozhodnutie mi nebolo predložené, lebo sa nezachovalo. Vek stavieb pre účel
ohodnotenia je stanovený na základe iných dokladov. potvrdenie o veku ... , že stavba bytového domu na ulici Palárikova Č.
10 v Bratislave bola postavená v roku 1902. Stavebno· technický stav objektu zodpovedá uvedenému veku
nehnutel'nosti, a svedčí o normálnom využívaní domu na bývanie, a o dobrej údržbe domu.
Spoločnými časťami bytového domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené pre
spoločné užívanie. Podl'a zmluvy o prevode vlastníctva bytu sú to: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry,
príečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné konštrukcie, ízolačné konštrukcie, zvíslé nosné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžía výlučne
tomuto domu. Podl'a zmluvy sú to: práčovne bez technologického vybavenia, sušiareň bez technologíckého vybavenia,
žehliareň bez technologického vybavenia, spoločná televízna anténa, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné,
elektrické, telefónne a plynové domové rozvody, a to aj v tom prípade, ak sú umíestnené mimo domu a slúžia výlučne
tomuto domu.
Popis bytu:
Byt č. 5 sa nachádza na druhom nadzemnom podlaží. Byt tvorí jedna obytná miestnosť s príslušenstvom· chodba,
kúpel'ňa. K bytu patrí aj pivníca, umiestnená mimo bytu v suteréne· 1. podzemnom podlaží. V roku 2014 bola realizovaná
rekonštrukcia v byte· do teraz v rozostavanom stave, podlaha v izbe je drevená (parkety) a ostatné bud u z keramickej
dlažby. Okná sú dvojité drevené s doskovým ostením, vstupné dvere hladké plné drevené osadené do ocel'ových zárubni
a do kúpel'ne sú drevené osadené do drevených zárubni. Budúce zariadenie bytu po rekonštrukcii je zrejmé z pôdorysu
bytu. Vykurovaníe bytu bude lokálne.
Podiel bytu na spoločných. častiach a ~poločných .!a~ia<!!niac!!. bytov~ho ~..!!1~je.:.~86 / 10000.

2.3 Qpis.J>tavll2.!:.edm~u dražb~:
Vzhl'adom k tomu, že bytový dom je v dobrom technickom stave (výmena stúpacích rozvodov, oprava strechy, a pod.) a nic jc na 110m
zanedban~ pravideln~ bežná údržba. stanovujem op_otrebenie analytickou _metódo~
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2.4. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
c. Ťarchy: LV 6723

Záložné právo v prospech: OTP Banka Slovensko, a.s. IČO 31318916 na byt 5/1p. Palárik.10, podľa V-589/15 zo
dňa 4.2.2015
Záložné právo podl'a § 15 z. 182/93 Z.z. v znení z. 151/95 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov alebo
..nebytových pries!-orov. na"!>'ytč.5, 1..:.p.:.L~chodPalárikova 10, Z-3766/1? _ _ __

2.5. Prechod práv a záväzkov viazn~cich na predmete dražby: _
v zmysle § 151ma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradi
rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných
veriteľov.
V zmysle § 30 ZoDD, práva osôb vyplýv<Dúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho
práva dražbou.
Predkupné právo viaznuee na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením pn:dmetu
dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré m<Dúk predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázat' n<Dneskôr do začatia dražby a

_ ~ ..ôžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia._ .. _ _ __ _ ..

Dátll.J:!1..vyhotovenia _

18.07.2017

3.

4.

§.pôsob stanovenia cenuredmetu dražbL _
Číslo znalc.~~ého P.9sl!9k.!:1.....---.J__ Meno ..a priezvisko znalca

152/2017 .. j ~~'ranti~~_O~á ..g

E~jnižši.e podanie a minimálne prihodenie _ ..
Najnížšie podanie

56 600,00 E~

Všeobecná cena odhadu

56600,00 EUR

JYIinlmálne"'p~oden~c

1.000,00 EUR

s.
5.1.

Dražobná zábezpeka _
~pôsob zloženia dražoQnej záb~y ..__
Účastnik dražby je povinný zložiť dražobnikovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznameni o dražbe dražobnú
zábczpeku v peníazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpe~ ..ni~Je mo~é310žiť plat~bno~a~o~ alli šekom.

y}Í~a dražobnej zábezpeky I Leh~~ zloženie d!:ažobn9 zábezpeky

5.000,00 EUR J d..o otvorenia dražby u D~1žol>nika

5.2. Zlože!!ie ~ažobnej~ábezpeIsľ Dražobníkovi:
Účet pre prevod alebo vklad: Variabilný symbol pri prevode

--.J _ alebo vklade na účet:
Adresa pre platbu v hotovosti:

SK68 520000000000 12236061
BIC/SWIFT: OTPVSKBX

0212017 Špitálska 61, 811 08 Bratislava alebo v deň dražby miesto J.-onania
~ .. dra~!!y. ..

5.3. Dokl~reukazujúci zloženie dražobnej zábezpek~
Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový
účet dražobni~a v h0!9vostiJlríjmový pokl.!ldni~ný d<?!0ad,~~tav~ný d!ažobník~, b'!!1..kov~~áruka, zápisnica o notárskej úschove.

5.4. ~l2..ô~obvrátenia dražobn~i~~~z~k~
Dražobnik vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujucu vydanie bnnkovej
záruky bez zbytočného odkladu po skončeni dražby alebo po upusteni od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; LZ. vydražiteľ
neuhradi v stanovenej lchote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej prislušenstva sa pOlIžije na
úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca čast' dražobnej zábezpeky zložená vydražlteľom.
ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostavaJúca
čast' vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanle draJobníka
uhradít' tú čast' nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka nim zložená; to plati aj pre náklady opakovanej dražby, konaneJ v
dôsledku zmareni~redchádzaj~ej draž~y vydr..ažit~ľ0n.!.:.. ..

6. Spôsob úhrady ceny~osi~hnutet~ydražením
Vydražiter je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením n<Dneskôr do IS dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo lia účet
Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražitel'oví započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná
zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.

Účet pre prevod alebo vklad: Variabilný symbol pri prevode Adresa pre platbu v hotovosti:
alebo vklade na účel:

SK68 52000000000012236061
BIC/SWIFľ: OTPVSKBX

0212017 Špitálska 6 I. 811 08 Bratislava.
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7. Obhliadka predmetu dražby__

Dátum

31.08.2017

l. termín

.J _

Čas

10:00

Dátum

07.09.2017

2. termín

Čas

10:00

7.1 . Organi~ačné opatreni~ . _
Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásit' aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD Je vlastník Predmetu
dražJ!)', držiteľ alebo ná'omca ovinný umožn it' riad-,!u obhliadku predmetu dražb)'~stanoven 'c..h~rmínoch.

Kontaktná osoba: ~Čas dohodnutia obhliadkE _ __ Telefonický kontakt pre d~10dnutle obhliadky'

Mgr. Marian Strelecký, MBA Pondelok - Piatok, 8:00 - 16:00 +421 948481 215

8. ~adobudnutie vlastníc~e!to prá':3
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu
dražby ku dňu udelenia priklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzl\iú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu
udelenia priklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnost'ami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzt"ahov, oprávnel1le použlvat'
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z pnemyselného a iného
duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z pnemyselného a iného
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydra7.iteľa všetky práva a
~áv~~y, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.

9. ľodmienky odovzdania predmetu dražb~dr~žitel'ovi
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražitel'a k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prcvzalle
písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnost', podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražitel'a bez zbytočných priet'ahov. O odovzdaní prcdmetu dražby spíšc
dražobník zápislllcu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, krúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako
sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražitel'om si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch
médií.

10. Označenie notára, ktorý osve~či prieb~ ~ažby
_ _ 1J!ul, meno a riezvisko Sídlo

JUDr. Katarína Valová. PhD.

ll. Poučenie

_hibinov~ IQ, 811-29 Bratislava

§ 21 ods. 2 ZoDD
V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadat' sud, aby
určil neplatnost' dražby. Právo domáhat' sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesIacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, 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 osobítného predpisu: 12b) v tomto prípade je možné
domáhat' sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločncj dražby bude neplatná len tá čast' dražby, ktorej sa takýto
rozsudok týka (§ 23).
§ 21 ods. 3 ZoDD
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámit' príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konanIa.
§ 21 ods. 4 ZoDD
Účastníkmi súdneho konania o neplatnost' dražby podľa odseku 2 sú navrhovatcľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a
dotknutá osoba podľa odscku 2.
§ 21 ods. 5 ZoDD
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
§ 21 ods. 6 ZoDD
Ncplatnosť dražby nic je možné vyslovil' z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatIa dražby konanic lI1c.l
dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmctu dražby inc
ako vlastnícke právo, vykonal' riadnu obhliadku predmetu dražby.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu prcukázat' nl\ineskôr do začatia dražby a uplatnit' na
dražbe ako dražitelia.
Účastn~o~ ,!!:ažb~ môž~byt' 9~0~~ktorá ~píňa pod..!..nienkyuS!,anovené ZoPQ ~dostavila~s ~iel~m urobil' podal1le
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Osvedčený podpis Navrhovateľa dražby na exemplároch oznámenia určených pre Dražobllikov rovnopIs oznámel1la a pre
I prílohu od isu notárskej zápJsn~J!. vykonaní dobr.ovoľnej draž_~,-_

I
V Bratislave, dňa 09.~.2017 _ .

/
f1

Ing. Jana Bratová
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