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DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA 

Podľa ust. § 140 ods. 1 zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 
a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zmien a doplnkov 

oznamujem, 

že na základe 
1. exekučného titulu - rozsudok č.30Cb/212/2004 zo dňa 16.10.2012, ktorý vydal Okresný súd 
Bratislava 1; rozsudok č.1Cob/155/2013 zo dňa 21 .O1.2016, ktorý vydal Krajský súd Bratislava 
2. návrhu oprávneného zo dňa 31 .03.2017 
3. poverenia č. 51O1106425, ktoré vydal Okresný súd Bratislava 1 

sa bude konať 

Miesto konania dražby: 

dňa 27.11.2017 o 13.00 hod. 
dražba nehnuteľností. 

Exekútorský úrad JUDr. Evy Falisovej so sídlom v Bratislave, Lermontova č . 14, kancelária súdneho 
exekútora. 

Predmet dražby: 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa: 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Bratislava 1 
Obec: BA-m.č. STARÉ MESTO 
Katastrálne územie: Staré Mesto 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 15.05.2017 
čas vyhotovenia: 10:00:1 1 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 5856 
ČASf A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Um/est. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

8880 1644 Zastavané plochy a 15 1 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob vyut/vania pozemku: 

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 
Umiestnenie pozemku: 

1 • Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

2303 8880 9 obytný dom 
Legenda: 
Druh stavby: 

9 - Bytový dom 

Kód umiestnenia stavby: 
1 • Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory 
ČASf 8 : VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Um/est. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídla) vlastníka 

Byt 

Vchod : Dunajská 2 2. p. Byt é. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnlcký pod/el k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

59 !vanička Dušan r. !vanička, Ing .• Dunajská 2. Bratislava, PSČ 811 08, SR 
Dátum narodenia : 29.10.1956 

Spoluvlastnícky pod/el : 

106 / 10000 

1 I 1 

Všeobecná hodnota nehnuteľností určená znaleckým posudkom: 

Podľa znaleckého posudku č. 8/2011 zo dňa 11.10.2017, všeobecná hodnota dražených 
nehnuteľností je určená sumou 78 300,00 EUR (slovom: sedemdesiatosemtisíc tristo eur). 

Výška zábezpeky: 

Výška zábezpeky je určená sumou 39 150.00 EUR (slovom: tridsaťdeväť tisíc jednostopäťdesiat 
Eur). 
(ust. § 140 ods. 2 písm. d/ s poukázaním na ust. § 142 ods. 1 Exekučného poriadku) 

Spôsob zloženia zábezpeky: 

Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní zábezpeku zložiť v hotovosti do pokladne 
súdneho exekútora, alebo poukázať šekom alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet 
súdneho exekútora. ktorý je vedený v Tatra banke a. s., IBAN: SK7311000000002925876441 , BIC 
(SWIFT): TATRSKBX, variabilný symbol 1421317. 

Neúspešnému dražiteľovi, ktorý zložil zábezpeku na účet , bude táto vrátená do 3 pracovných dní 
odo dňa konania dražby. 

Najnižšie podanie: 

Podľa ust. § 1 42 ods. 2 Exekučného poriadku v spojení s ust. § 145 ods. 1 Exekučného poriadku je 
najnižšie podanie určené sumou 78 300,00 EUR (slovom: sedemdesia tosemtisíc tristo eur). 
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Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: 

Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote do 30 dní odo dňa udelenia príklepu na 
vyššie uvedený účet súdneho exekútora alebo do pokladne súdneho exekútora. 

Závady, ktoré musí vydražitel' prevziať bez započítania na najvyššie podanie. 

Vydražiteľ musí bez započíta nia na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na 
základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151 h, § 151 ma a 
151 md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie 
podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. 

Ťarchy viaznuce na dražených nehnuteľnostiach: 
• Záložné právo v prospech Hlavného mesta BA 
• Plomba Vyznačená na základe V - 15094/2017 
• Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti, bytu č.5. 2.p ., 

vchod:Dunajská 2, v prospech oprávneného: TATRA TRUCKS a.s., 

Ustanovenia o prechode závad a úžitkov z nehnutel'nosti: 

Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i prípadné závady, ktoré 
nezanikajú v dôsledku d ražby. 

Ustanovenia o odovzdaní vydraženej nehnutel'nosti vydražitel'ovi: 

Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť 
exekútora. 

Výzvy a upozornenia tretím osobám: 

• v y z ý v a m všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby 
uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich 
listinami, upozorňujem, že inak sa bude na ich nároky prih liadať len podľa obsahu spisov 

• vy z ý v a m veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti 
a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, 
môže vydražiteľ dlh prevziať 

• v y z ý v a m osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu (ust. § 55 ods. 1 
Exekučného poriadku), aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, inak sa 
takéto práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa, ktorý bol 
dobromyseľný 

• u po z or ňu je m osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, že môžu 
toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo 
zaniká. 

čas a miesto obhliadky nehnutel'nosti: 

Záujemcovia o dražbu môžu d ražené nehnuteľnosti obhliadnuť dňa 08.1 1.2017 o 17.00 hod. 
na miestne samom, a to po predchádzajúcej dohode so súdnym exekútorom alebo ním 
povereným zamestnancom. 

Iný, ako dražobnou vyhláškou stanovený termín obhliadky nehnuteľnosti je možné dohodnúť 

osobne na hore uvedenom exekútorskom úrade, prípadne telefonicky nač. 0905 207 930 
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Výzva povinnému: 

Povinného v y z ý v a m, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku (ust. § 140 ods. 2 
písm. o/ Exekučného poriadku). 

Podľa ust. § 141 ods. 5 Exekučného poriadku povinný umožní obhliadku draženej nehnuteľnosti 

v termíne určenom v dražobnej vyhláške, a to za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov. 

Podľa ust. § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor 
alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. 

Poučenie : Proti dražobnej vyhláške nie je prípustný žiadny opravný prostriedok ani 
námietky. 

V Bratislave, dňa 13.10.2017 

Za správnosť: 

JUDr. Eva Falisová 
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Dražobná vyhláška sa doručí: 

1. Povinný 
2. Oprávnený 
3. ETP Management budov, s.r.o. 
4. Okresný úrad, katastrálny odbor 
5. Daňový úrad 
6. Úrad vládneho auditu so sídlom vo Zvolene 
7. Miestny úrad Bratislava -Staré mesto 
8. Okresný úrad 
9. Sociálna poisťovňa, 29.augusta 8, Bratislava 
1 O. Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 8, Bra tislava 
11. Union zdravotná poisťovňa, a.s„ Bajkalská 29 /A, Bratislava 
12. Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s., Panónska cesta 2, 85 1 04 Bratislava 
13. Colný úrad, 
14. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 
Dražobná vyhláška sa vyvesuje: 

Úradná tabuľa exekútorského úradu 
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