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DR.4ŽOBNÁ SPOLOČNOST, a.s. 
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 849 703 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka: 3070/B 
www.drazobnaspolocnost.sk 

zaujem@drazobnaspolocnost.sk 

OZNÁMENIE O DRAŽBE 

Zn. 361/2017 

Dražobná spoločnosť, a.s. ako 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 „zákon o 
dobrovoľných dražbách") zverejňuje na základe návrhu záložného veriteľa , v zmysle ustanovenia § 17 
zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o dražbe: 

A 
Označenie dražobníka: Dražobná spoločnosť, a.s. 
Sídlo: Zelinárska 6, 821 08 Bratislava 
IČO: 35 849 703 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Odd: Sa, Vl. č . : 3070/B. 

Označenie navrhovateľa: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Sídlo: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 
ICO: 31320155 
Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava 1 oddiel: Sa, vložka č. 341 /B 

B. 
Miesto konania dražby: Dražobná spoločnosť, a.s., Zelinárska 6, 821 08 Bratislava 
Dátum konania dražby: 22.09.2017 
Cas konania dražby: 11 :00 hod. 
Dražba: 1. kolo dražby 



C. 
Predmet 
dražby: 

D. 
Opis 
predmetu 
dražby 
a jeho 
stavu: 

E 
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 6329, katastráln F 
územie: STARÉ MESTO, Okresný úrad Bratislava - katastrálny odbor, obec Ba - m. č. Star z 
Mesto, okres Bratislava 1: \J 

r 
Stavby: f 
Byt č. 5, na 2.p .. vo vchode Brnianska 33, popis stavby Brnianska 33, druh stavby bytový dom., 
so súpisným číslom 3720 postavenom na parcele číslo 4872/4. 

Spoluvlastnícky podiel: 111 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníck~ 
podiel k pozemku parcela registra „C" parcelné číslo 4872/4, výmera 176 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C" parcelné číslo 4872/5, výmera 612 m2, dru~ 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C" parcelné číslo 4872/6, výmera 1 a: 
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria: 1632/10000. 1 

Predmet dražb sa draží tak ako sto"í a leží. 

Z dôvodu nemožnosti vykonania obhliadky vnútorných priestorov bytu č. 5 je technický 
popis vykonaný na základe poskytnutého znaleckého posudku ZP č . 94/2010, Ing. Juraja 
Zima na. 

Bytový dom súp . č. 3720 je postavený na parc.č. 4872/4 na Brnianskej ulici v Bratislave m.č. 
Staré Mesto. Bytový dom má 4 nadzemné podlažia. Bytový dom má plošné betónové základy. 
Konštrukčný systém objektu je stenový murovaný z tehlového muriva, stropné konštrukcie sú 
železobetónové monolitické dosky. Objekt je zastrešený plochou strechou, s keramickou 
krytinou, klampiarskymi prvkami z pozinkovaného plechu. Schodisko je dvojramenné 
železobetónové prefabrikované, s brúsenou povrchovou úpravou. Fasáda nie je zateplená, je . 
s brizolitovou omietkou. Vnútorné omietky sú vápenno-cementové hladené. Okná na bytovom · 
dome sú prevažne plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy v bytovom dome sú z keramickej : 
dlažby. Bytový dom nemá osobný výťah . Bytový dom má bleskozvod. Objekt je napojený na 
všetky verejné inžinierske siete - elektrická energia, voda, kanalizácia, plyn. Vstupná brána je 
dvojkrídlová na báze dreva, čiastočne presklená. 

Stavebno-technický popis bytu 
Byt č. 5 dispozične pozostáva z obývacej izby, izby, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene, 
pivnice. K bytu prislúchajú dva balkóny, ktorých výmera sa nezapočítava do podlahovej plochy 
bytu. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 63,04 m2 (vrátane pivnice). 

Podlahy v byte v obytných miestnostiach sú bokové vlysy, v ostatných miestnostiach je 
keramická dlažba. Okná v byte sú plastové s izolačným dvojsklom. Vstupné dvere sú plné. V 
kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, plynový sporák s elektrickou rúrou, nerezový drez, 
digestor, vodovodná batéria. V kúpeľni je plastová vaňa , umývadlo, WC misa je kombi. 
Keramické obklady sú za kuchynskou linkou, v kúpeľn i, WC. Povrchové úpravy vnútorných 
stien tvorí omietka s maľbou . Bytový dom je vykurovaný plynovým kotlom v byte. Vykurovacie 
telesá sú oceľové rebrové radiátory. 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení 
domu. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, obvodové múry, priečel ia, 
vchody, chodby, schodištia, vodorovné a zvislé konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými 
zariadeniami domu sú vestibul, pivničné priestory, bleskozvod, okná a dvere, odkvapové žľaby 
a zvody, šachta pre inžinierske siete, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické a telefónne 
prípojky, rozvod káblovej televízie. Bytový dom bol daný do užívania v r. 1957. Životnosť 
bytového domu znalec stanovil na 110 rokov. 

Nakoľko predmet dražby nebol znalcovi sprístupnený, znalec pri ohodnotení predmetu dražby 
v zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 52712002 Z.z. vychádzal z dostupných údajov, . 
ktoré má dražobník k dispozícii, t.j. použil starší znalecký posudok č. 9412010 zo dňa 
31 .08.2010 v racovan ' znalcom In . Jura·om Zimanom. 
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Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby nezanikajú v zmysle § 
151ma ods. 6 (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby zaťažený 
týmito záložnými právami. 

Záložné právo pod 1 na byt č. 5/2.p. a pozemok v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy na 
nesplatenú časť ceny bytu a pozemku do 22.11 .2011 , pod ľa V-195/2002 zo dňa 30.1.2002 

Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151 ma 
a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet 
dražby bez zaťaženia záložnými právami. 

Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s., IČO: 31320155 na byt 5/l lp. 
Brnianska 33 a pozemky p.č. 4872/4 - 4872/6 podľa V-24923/201 O zo dňa 20. 10.201 O. 

Nasledujúce práva a záväzky prípade úspešnej dražby ostávajú viaznuť na predmete 
dražby a vydražiteľ nadobúda predmet dražby zaťažený týmito právami a záväzkami: 

VEC.BREMENO: PRAVO PRECHODU A PREJAZDU CEZ PARC. 4872/5 PRE VLASTNIKOV 
PARC. 4886/1 A 4886/2 V ZNENI GP 14/98 

Spôsob stanovenia Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 73/2017, ktorý 
ceny predmetu vypracoval Ing. Dušan Petrík, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad 
dražby. hodnoty nehnuteľností , Pozemné stavby, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov 

a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, 
evidenčné číslo znalca 914498. 
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 21 .05.2017 
100.000,00 €(slovom: jednostotisíc eur) 

G. 
Na"nižšie odanie: 100.000,00 € slovom: ·ednostotisíc eur 
Minimálne rihodenie: 1.000,00 €(slovom: "edentisíc eur) 

H. 
Dražobná zábez eka: 
Spôsob zloženia 
dražobnej zábezpeky: 

Doklad preukazujúci 
zloženie dražobnej 
zábezpeky. 

10.000,00 € slovom: desaťtisíc eur 
1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka IBAN: SK71 0200 
0000 0019 5703 8659, vedený vo VÚB, a.s. s variabilným symbolom 36~2Q17. 
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konan}a drf!žbx: 
3. Banková záruka. : · ,~ • · : 
4. Notárska úschova. '. . ,i: _ "·· 
Dražobnú zábez eku nie ·e možné zložiť latobnou kartou ani šekom._.·, _ • 
1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo_- ý:ýšl$.é drijŽo~.nej _ 
zábezpeky. Účastník ~u?e pripus.tený k draž?e, ak ?? o~.~~~Jl}9~ťraž.b~ o~~e 
dražobná zábezpeka pnp1saná na učet dražobnika, · . ' 1 • • -:-

2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výšk"~ df:ažbone(záb~zpeky, 
Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplym1tja l7hotY,_ n.a z[!;Jženie dŕäžoBnej 
zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená dq pok.ladf:ié ,dražol:mf~a; ·• \, 
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca. vystávenj~ b"ankoV.SJ:~~l<Y. 
4. Ori inál alebo overenú kó iu dokladu reukazu·~ú.ceha nqtár5~i.iú&ehQ~\J.'r.: . 

Lehota na zloženie Do otvorenia dražby. . · ··~-)~~~{:;(' 
~d~ra~ž=o~b~n~e~· z~á~b~e~z~e~k~· +-~~~-:-:-::-:--~--:-:-:--:-~~-:--::---:---:-~:--:~-f'í~~~·~~· ·~~~~~~--=--......-1 · 

CH. 
Spôsob úhrady ceny 
dosiahnutej 
vyd ražením. 



1. 
Obhliadky predmetu 
dražb 
Organ izačné 

opatrenia. 

J. 
Nadobudnutie 
vlastn íckeho práva k 
predmetu dražby. 

Podmienky 
odovzdania predmetu 
dražby. 

K. 
Poučenie podľa §21 
ods. 2 až 6 zákona 
527/2002 Z.z. o 
dobrovoľných 

dražbách 

1. 05.09.2017 o 10:00 hod. 
2. 19.09.2017 o 10:00 hod. 1 

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky n~ ~ 
tel. č.: 02/5949 0111 , Po-Pi 8:00 - 16:00. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č~ 
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo 
nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených 
termínoch. ' 

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražen ím v ustanovenej lehote, prechádza • 
na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľorn 
osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa 
zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak v čase príklepu 
nie je zapísaná v tomto reg istri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po 
nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydraženl 
predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska . 
zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotoven ia osvedčeného odpisu 
notárske· zá isnice. 
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby · 
odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, 
ktoré osvedčujú vlastn ícke 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 predmetu 
dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane 
predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba 
odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznač í v 

1 
zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tej to 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, maj ite ľ alebo dražobník alebo ak im 
tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. 
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu 
s ôsobenú omeškaním s odovzdaním redmetu dražb . 

1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené 
ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým 
bola dotknutá na svojich právach, požiadať, súd, aby urči l 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 republ iky 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 K tohto 
oznámen ia o dražbe, je povinná oznámiť Okresnému úradu - katastrálny odbor, 
začatie súdneho konania. 
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1. písmena K 
tohto oznámenia o dražbe, sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, 
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba pod ľa bodu 2. písmena K tohto 
oznámenia o dražbe. 
4. 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 konan ie inej dražby tým 
istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastn ík predmetu 
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dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, 
v konať riadnu obhliadku redmetu dražb . 

riezvisko notára: JUDr. Katarína Valová, PhD. 
Pribinova 1 O, 811 09 Bratislava 

za dražobníka: 

·v Bratislave, dňa 

" Podpis: „„ „„ „.„.„ .. „„„ ' „ „„. „. „„.„ „ . . „. 

JUDr. Martin Hatara 

Za navrhovateľa: 

V Bratislave, dňa 09„~t!m. ~VúB, a.s. 
Mlynské nivy 1 

Pečiatka: 829 90 Brali$tava 25 
~ n onoo2103 

Podpis: „„„.~„/„.„„„„„ .... 

Ing. Dionýz Fäldes 
Funkcia: riaditeľ odboru Manažment rizikových 

pohľadávok, VÚB, a.s. 

Mgr. Marek Jakab 
Funkcia: vedúci oddelenia Správa a vymáhanie 

rizikových pohľadávok, VÚB, a.s. 



OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpi sov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Dion:ýz Foldes, dátum narodenia 
· r.č. , bytom !, ktorého(ej) 
totožnosf som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: 
Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: ktorý(á) listinu predo mnou vl astnoručne podpísal( a). 
Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové č íslo O 624710/2017. 

Bratislava di1a 9.8.20 17 
Ú4CÍ1'1 !~lq h ·l~ 
············································-/' 

Katarína Tihányiová 
zamestnankyi'la poverená notárom 

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

/ 
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Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Mgr. Marek Jakab, dátum narodenia „ ··-. 

. r.c . , bytom „ , ktorého( ej) totožnosť som zistil(a) zákonným 
spôsobom. soôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo 
čís lo: ktorý(á) listi nu predo mnou v l astnoručne podpísal( a). Centrálny register osvedčených podpisov 
pridelil podpisu poradové číslo O 62471112017. 

Bratislava dňa 9.8.2017 

Upozornen ie! Notór k1wl iz:kiou 
neosvedčuj<:: prnv\tivost skutočnosti 
uvádza ných,. lis tine (~58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 

k . / t·lr 
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Katarína Tihányiová 
zamestnankyi'la poverená notárom 
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