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DRAZOBNA SPOLOCNOST, a.s. 
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 849 703 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 3070/B 
tel. č . 02/5949 0111, fax. č . 02/5949 0135 

zaujem@drazobnaspolocnost.sk 

OZNÁMENIE O DRAŽBE 

Zn.455/2017 

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 I, Odd: Sa, Vl. č.: 3070/B. 

Označenie navrhovateľov: Československá obchodná banka, a.s. 

Adresa: Žižkova 11, 811 02 Bratislava 

ICO: 36 854 140 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 4314/B 

B. 

Miesto konania dražby: Sídlo dražobníka, Dražobná spoločnosť, a.s., Zelinárska 6, 821 08 Bratislava 

Dátum konania dražby: 21.11.2017 
Cas konania dražby: 11:20 hod. 

Dražba: Prvé kolo dražby 



C. 

Predmet dražby: 

D. 

Opis predmetu 
dražby a jeho stavu: 

E. 
Práva a záväzky 
viaznuce na predmete 
dražby: 

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1688 vedenom na 
Okresnom úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec BA-m.č. Staré Mesto, okres: 
Bratislava I, katastrálne územie Staré Mesto a to: 

Stavby: 
priestor č . 2-, suterén., vchod K lomu, v bytovom dome so súpisným číslom 7312, 
postavenom na parcele reg. „C" pare. č. 5192/7 

podiel priestoru na spoločných čatiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
112105/367881 

spoluvlastnícky podiel o veľkosti 112105/3 67881 k pozemkom parcela reg. ,,c'' 
parc.č. 5192/4, ostatné plochy o výmere 829 m2, 
parc.č. 5192/5, ostatné plochy o výmere 494 m2, 
parc.č . 5192/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 989 m2. 

Spoluvlastnícky podiel 2178/1 12105 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží". 

Bytový dom súp.č.73 12 je postavený na ulici K lomu v Bratislave, m.č. Staré Mesto. 
Bytový dom j e nepravidelného pôdorysného tvaru, má jedno podzemné podlažie, 4 
nadzemné podlažia a plochú strechu. 

V l PP sú spoločné priestory a podzemná garáž, na l NP sú vstupy, vstupné priestory, 
pivnice, v nadzemných podlažiach sú byty. 

Bytový dom má plošné základy so zvislými a vodorovnými izoláciami proti vode a 
zemnej vlhkosti. Konštrukčný systém objektu je stenový zo železobetónu. Objekt je 
zastrešený plochou strechou s kompletnými klampiarskymi prvkami. Stropy sú 
železobetónové s rovným podhľadom. Schody sú jednoramenné prefabrikované betónové. 
Bytový dom nemá výťah. Vonkajšia fasáda je zateplená s povrchovou úpravou z 
tenkovrsvej omietky. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladené. Povrchy podláh v 
nadzemných podlažiach sú z terazzovej dlažby, v podzemnom podlaží je betónový poter s 
náterom. Okná na bytovom dome sú plastové s izolačným dvojsklom. Bytový dom má 
bleskozvod. V bytovom dome je plynová kotolňa. Objekt je napojený na vere3ne 
inžinierske siete, el. sieť, kanalizáciu, vodovod, telefónnu prípojku, prípojku internetu. • 
Vchod má dve vstupné brány presklené, z hliníkových profilov. 

Nebytový priestor č.2 -. garážové státie č.25 nachádzajúci sa v 1 PP (suteréne) bytového 
domu súp.č.7312, je využívaný ako spoločná garáž s garážovými státiarni. Steny sú 
železobetónové monolitické, omietky vápennocementové, podlaha betónový poter, 
opatrený náterom. Vstupná garážová brána s elektrickým pohonom na diaľkové ovládanie. 
Jednotlivé garážové státia sú vyznačené na podlahe čiarami a sú číselne označené bielou 
farbou Elektroinštalácia je svetelná. 

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

nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami: 
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F. 

Záložné právo v prospech eskoslovenská obchodná banka, a.s„ I O: 36854140 na byt 
č. 205/3.mezanín, K Lomu 3 odľa V-15083/15 zo dňa 25.6.2015 

Spôsob stanovenia ceny Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 79/2017, ktorý 
predmetu dražby. vypracoval znalec Ing. Dušan Petrík, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: pozemné 

stavby, stavebná fyzika, odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky 
pod číslom 914498. 
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 31 . O 5.2017 
13.393,47,-EUR 

G. 
Najnižšie podanie: 13.400,-EUR 

Minimálne prihodenie 300,- EUR 

H. 
Dražobná zábezpeka 3.000,-EUR 

Spôsob zloženia l. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. 

dražobnej zábezpeky. 

Doklad preukazujúci 
zloženie dražobnej 
zábezpeky. 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky. 
Vrátenie dražobnej 
zábezoekv. 
CH. 
Spôsob úhrady ceny 
dosiahnutej 
vydražením. 

I. 
Obhliadky predmetu 
dražby 
Organizačné 

opatrenia. 

J. 
Nadobudnutie 
vlastníckeho práva 
k predmetu dražby. 

SK8775000000004002919887, vedený vČSOB a.s. s variabilným symbolom 
4552017 

2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby. 
3. Banková záruka. 
4. Notárska úschova. 

Dražobnú zábezpeku nie ie možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 
l. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. 
Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka 
pripísaná na účet dražobníka, 
2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, 
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 
4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu. 
Do otvorenia dražby. 

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka 
dražby alebo v hotovosti. 

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle 
dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. 

SK8775000000004002919887, vedený v ČSOB a.s. s variabilným symbolom 4552017 a to 
do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 
6.640,-EUR v opačnom prípade hneď po ukončení dražby. 

1. 02.11.201 7, 10:30 hod. 
2. 15.11.2017, 10:30 hod. 

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 

02/5949 0121. 
Po- Pi , 8 00- 16 00. 

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho 
vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je 
vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora 
podl'a osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. 
Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva 



Podmienky 
odovzdania predmetu 
dražby. 

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

L. 

vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa 
o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. 

I. Po nadobudnutí vlastnickeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá 
dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú 
vlastnícke 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 vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za 
odovzdanú aj tejto 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 4 
spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady 
vznikli náhodou, ktorá ich postihla. 

4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú 
omeškaním s odovzdaním predmetu dražby. 

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 určil neplatnosť dražby. Právo domáhať 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 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov 
Slovenskej republiky 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 l . písmena K tohto oznámenia o dražbe, 
je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu 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 podľa bodu l. 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 konanie inej dražby tým istým dražobníkom na 
tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má 
k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 

Meno a priezvisko JUDr. Marta Pavlovičová 
notára: 
Sídlo: Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava 

Za dražobníka: Za záložného veriteľa: 
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. II Podpis: .................................. , ............ ... . 
JUDr. Martin Hatara 

prokurista 
Dražobná spoločnosť, a.s. 

Podpffi, .. „.„ .... „±~. lliĎVo~:1 Lubyová 
Právnik 

Odbor vymáhania retailových úverov 
Československá obchodná banka, a.s. 

o I 
. !/ťíicc---

Podp1s: ...................................................... . 
Mgr. Lucia Sládeková 

Právnik 
Odbor vymáhania retailových úverov 

Československá obchodná banka, a.s. 

r 



OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvecir··:o.,... nr""'wt' nnrln; c,,. TTffir . Dllniela Lubyová, dátum 
narodenia· · · . ··-----· - A---- . . ktor.;,bo(ej) 
totožnosť som zistil(a) zákonným spô~-t..~...., cnŕ)sob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: 
Občiansky preukaz, séria a/alebo čísk ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal( a). 
Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 802595/2017. 

Bratislava dňa 16.10.2017 

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihv osvedčov:mi~ . ..: -~rlnicm1 r.c""'dčujem pravosť podpisu : Mgr. Lucia Sládeková, dátum 
narodeni; -- ' -· -· --- 'v~• vvv~, vr---- ~ - - „ . ktorého( ej) 
totožnosť som zistil( a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doldac1 totoznosn - úradný doklad: 
Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal( a). 
Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 802596/2017. 

Bratislava dňa 16.10.2017 

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočnosti 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 
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