
~ AU CTI ON s.r.o. 

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE 
č. HPC 04/2017 

Dražo bník: 

Nav rhovateľ dražby: 

Druh dražby: 

Opakovanie dražby: 

Dátum konania dražby: 

Čas otvorenia dražby: 

Miesto konania dražby: 

Pred met dražby: 

Vlastník predmetu dražby: 

Opis predmet u d ražby: 

HPC AUCTION s.r .o. 
Jesenského 7371 /2, 9 1 1 O 1 Trenčín 
IČO: 36 336 092 
zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Trenč ín, oddiel: Sro, vložka 
čís lo : 14697/R 
v mene spoločnosti koná: JUDr. Viera Nováková, konateľ 

VERSLU N, s.r.o. 
so sídlom Daniela Dlabača 35, O 1 O O l Žil ina 
IČO : 50 439 782, 
zapísaná v obchodnom regi stri Okresného súdu v Žiline, v odd. Sro, vl. č. : 
66 108/L 
v mene koná: Mgr. Ľubomír Hagara, konateľ 

do brovo ľ ná 

prvá dražba 

20.12.2017 

13:00 hod. 

Zasadacia miestnosť na prízemí budovy nachádzajúcej sa na adrese 
Palisády 33, 81 1 06 Bratislava označená ako „Letná zasadačka". 

Nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu 
Bratislava, katastrálny odbor na L V č. 4053 pre okres Bratislava 1, obec 
BA- m .č . Staré Mesto, kat. úz. Staré Mesto ako byt č. 12, na 3. poschodí 
bytového domu nachádzajúceho sa na ul. Fraňa Kráľa, súpisné č. 1O1985 , 
orientačné číslo 33, postavenom na parcele C KN č. 3670/ 1 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 495 m2 a s týmto bytom spojený 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu vo výške 748110000 a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parcela C 
KN č. 3670/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 495 m2 a parcela C KN 
č. 3670/3 záhrady o výmere 497 m2 vo veľkosti 748/ 10000. 

• Ing. Jozef Šolc, 
81 1 05 Bratislava 

• Beata Šolcová, 
8 11 05 Bratislava 

_, bytom Fraňa Kráľa 985/33, 

bytom Fraňa Kráľa 985/33 , 

spoluvlastnícky podiel 1/ 1 

Byt č. 12 sa nachádza na 3. poschodí obytného domu na ul. Fraňa Kráľa 33. 

HPC AUCTION s.r.o . . Jesenského 737112, 9 11 0 1 Trenčín 
Tel. : 048/41453 73. Fax: 048/4145363 . E-mail : in fo0\hpcauction.sk. IV\\ w.hpcauction.sk 

I ČO: 36 336 092. I Č DPH : SK 202 l 83 5068. Bankové spoj enie: Tatra banka a. s. IBAN K48 l I 000000002922863004 
zapísaná v obchodnom rťg i stri Okresného súdu v Tren č íne. oddiel Sro. \Jožka čís lo : 14697/ R 



Opis stav u predmetu dražby : 

Popis práv a záväzkov k predmetu 
dražby viaznucich: 

Zna lecký posudok: 

Všeobecná hodnota: 

Najnižš ie podanie: 

Min im álne prihodenie: 

Podmienky účasti : 

Dražobná zábezpeka: 

Obytný dom sa nachádza v časti mesta Bratislava Staré Mesto v lukratívnej 
časti v blízkosti Horského parku. Strecha domu j e plochá so živicovou 
krytinou. Príslušenstvom domu sú : trvalé porasty, trávnaté porasty, 
oplotenie, konštrukcia na prášenie, spevnené plochy. Dom bol, podľa 

správcu, postavený v roku 1935. Obytný dom má 5 podlaží. Horský park je 
dostupný do 1 O minút pešo, je prístupný zo spevnenej komunikácie, 
napojený na všetky inžinierske siete. V blízkosti sa nenachádza priemyselná 
zóna, ktorá by negatívne ovplyvn ila úče l stavby. Jedná sa o časť 
pozostávaj úcu prevažne z bytovej a občianskej výstavby. 
Byt nebol znalcovi, napriek výzve o obhliadke sprístupnený, avšak znalec 
pri vypracovaní znaleckého posudku vychádzal z dostupných údajov, ktoré 
mal k dispozícii - byt zameral dňa 17. l .20 17 pre podklady na vypracovanie 
záložnej zmluvy. Byt pozostáva z troch obytných miestností 
a príslušenstva. Príslušenstvom je chodba, predsieň, kuchyňa, kúpe!'ňa, 

WC, špajza, 2x balkón a pivnica. Celková výmera podlahovej plochy bytu 
je 88,42 m2, z toho výmera bytu bez pivnice je 87 m2

. Byt č 12 je primeraný 
veku domu s dobrou údržbou. Stropy sú s rovným podh ľadom, steny sú 
vystierkované vymaľované, podlahy obytných miestností parkety, ostatné 
keramická dlažba, okná drevené zdvojené, dvere drevené s obložkami, 
vstupné dvere, bezpečnostné, kúpeľňa vaňa s umývadlom, vykurovanie "'· 
a príprava TÚV je centrálna. 
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a 
spo ločných zariadení domu a spoluvlastníctvo k pozemku - parcela C KN 
č. 3670/ 1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 495 m2 a parcela C KN č . 

3670/3 záhrady o výmere 497 m2 vo veľkost i 748/ 10000. 
Spoločnými časťa mi domu sú: základy, strecha, chodby, obvodové múry, 
prieče l ia, vchody, schodiská, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, 
izo lačné konštrukcie. 
Spo ločnými zariadeniami domu sú: výťah, práčovňa, sušiareň, kotol ňa, 

spo ločné priestory v suteréne, vodovodné prípojky, teplonosné prípojky, 
kanalizačné prípojky, el. prípojky, te le fónne prípojky. 

Byt č 12 je primeraný veku domu s dobrou údržbou. Byt nebol znalcovi, 
napriek výzve o obhliadke sprístupnený. 

Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby spoločnosti VERSLUN , 
s. r.o„ Daniela Dlabača 35, 010 01 Žilina, I ČO: 50439782 podľa V-
17103/15 zo dňa 25.6.20 15, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky zo 
dňa 13.7.20 16, Z-14980/ 16, Zml uva o postúpení poh ľadávky zo dňa 

30. 12.20 16, Z-470 1/2017, Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 

14.3 .2017, Z-4704/2017 

č. 65/2017 vypracoval Ing. Ľubor Varga, Súbežná 7zA, 811 04 Bratislava, 
dňa 4.9.2017. Pri oceňovaní bol použitý právny predpis - Vyh láška MS 
SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. 
Byt nebol znalcovi, napriek výzve o obhliadke sprístupnený, zna lec preto 
pri oceňovan í bytu vychádzal z dostupných informácii. 

198 OOO Eur 

198 OOO Eur 

500 Eur 

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spÍfia podmienky ustanovené 
zák. č. 527/2002 Z.z. a ktorá sa dostavila s c ie ľom urob i ť podanie. 
Ostatné osoby platia vstupné vo výške 3 Eur na osobu. 

25 OOO Eur 
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Spôsob zloženia dražobnej 
zábezpeky: 

Adresa a číslo účtu na zložen ie 
dražobnej zábezpeky: 

Lehota na zloženie d ražobnej 
zábezpeky: 

Doklad preukazujúci zloženie 
dražobnej zábezpeky : 

Spôsob vrátenia dražobnej 
zábezpeky: 

Úhrada ceny dosiah nutej 
vydražením : 

Prechod práv a záväzkov 
viaznucich na predmete dražby: 

1. Bezhotovostný prevod a lebo vklad na účet dražobníka č ís l o účtu : 
2922863004/ 11 00, vedený v Tatra banke a.s. , IBAN: 
SK48 l I 000000002922863004, variabi lný symbol : 042017. 

2. V hotovost i do pokladne v s ídle dražobníka alebo v mieste konania 
dražby v deň konania dražby. 

3. Banková záruka, 
4. Notárska úschova. 
Dražobnú zábezpeku nie j e možné zloži ť šekom ani platobnou kartou. 

Číslo účtu : 2922863004/ 1100, vedený v Tatra banke a.s. , IBAN: 
SK48 I 1000000002922863004, variabilný symbol : 042017. Účastník 
dražby môže zložiť dražobnú zábezpeku v hotovosti v síd le spoločnost i 

na adrese Jesenského 737112, 91 l O l Trenčín a v deň konania dražby 
v dražobnej miestnosti. 

Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka. 

1. 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 a lebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej 

záruky. 
4. Orig inál a lebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku 

úschovu. 

Dražobník vráti účastn íkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, 
dražobnú zábezpeku a lebo listinu preukazujúcu vydan ie bankovej 
záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby a lebo po upustení 
od dražby v hotovost i alebo bezhotovostným prevodom na účet 

účastníka dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, teda 
vydražite ľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, 
dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom, vrátane jej príslušenstva sa 
použije na úhradu nák ladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná 
dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená 
vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej 
dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa 
zostávajúca časť vráti vydražitcľovi , ktorý spôsobil zmarenie dražby. 
Vydražiteľ, ktorý spôsobi l zmarenie dražby j e povinný , na výzvu 
dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby , ktorú nepokrýva dražobná 
zábezpeka ním zložená, to platí aj pre náklady opakovanej dražby 
konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom . 

Vydražiteľ j e povinný uhrad iť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr 
do 15 dní odo dňa skončen ia dražby v hotovosti a lebo na účet 

dražobníka, č.ú.: 2922863004/1100, vedený v Tatra banke a.s., IBAN: 
SK48 l I 000000002922863004, var iabilný symbol: 0420 17. Dražobná 
zábezpeka sa vydražiteľov i započítava do ceny dosiahnutej vydražením, 
to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená 
vo forme bankovej záruky. 

Predmet dražby vydražiteľ nadobúda bez záložných práv. 
Speňažovaním maj etku zanikajú všetky zabezpečovaci e práva okrem 
zabezpečovac ieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom 
poradí ako zabezpečovac ie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu (§ 
93 ods. 2 ZKR). 
V zmysle ust. § 30 zákona č . 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách 
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Obhliadka predmetu dražby: 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 
k predmetu dražby. 

Podmienky odovzdania predmetu 
dražby vyd ražiteľovi: 

v znení neskorších predpisov, práva osôb vyplývajúce z vecných 
bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom 
vlastníckeho práva dražbou. 
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením 
príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu 
dražby v ustanovenej lehote, to neplatí v prípade predkupného práva 
spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné 
právo alebo iné právo, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia 

dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitel ia. 

Obhl iadka č. 1: 
Obh liadka č. 2: 

08. 12.2017 (piatok) o 15.00 hod. 
17. 12.20 17 (nedeľa) o 15.00 hod. 

Miesto obhliadky dražby je: ul. Fraňa Kráľa 33, 811 05 Bratislava 
Organizačné pokyny: 
Stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred domom. 
Kontaktnou osobou je Mgr. Pavel Novák, tel. č . : 0905 975 788. 
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 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 podľa zákona 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ak v čase 
príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez 
zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastn íckeho práva alebo iného 
práva k predmetu dražby vydražiteľov i potvrdenie o vydražení 
nehnuteľností a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje 
notárska zápisnica vydá dražobník vydražite ľovi dve vyhotovenia 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. 

•:.. 
1. Po nadobudnutí vlastníckeho 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, vydražiteľ p~evzati e 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. 
V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka 
predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä 
podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane 
príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich 
na predmete dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby 
podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a 
dražobník. Jedno vyhotovenie zápisn ice dostane predchádzajúci 
vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ . Ak niektorá osoba 
odm ietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa 
vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto 
osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. 

3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby 
nesie vydraži teľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by 
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Notár, ktorý osvedčí priebeh 
dražby notárskou zá pisnico u: 

Poučenie : 

V Žil ine, dňa 10.11.20 17 

Navrhovateľ : 

Za Dražobníka : 

ináč nevznikli , ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci 
vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli 
náhodou, ktorá ich postihla. 

4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydraži teľovi na 
škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby. 

5. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z 
navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu 
dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za 
škodu spôsobenú v súvi slosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ 

v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo 

škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ. 

JUDr. Ľudmila Chodelková, so sídlom 1. máj a 5, O 1OO1 Žilina. 

1. V prípade, ak sa spochybňuje p latnosť záložnej zmluvy alebo boli 
porušené ustanoven ia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, 
ktorá tvrdí, že týmto bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, 
aby urči l nep l atnosť 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 či nu 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/ ! 998 Z.z. o hlásení pobytu občanov 

Slovenskej republiky v registr i 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, je povinná oznámiť príslušnej 
správe katastra nehnuteľností začat ie súdneho konania. 
3. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ 
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba. 
4. Ak vydraži teľ zmaril dražbu alebo ak súd urč il dražbu za neplatnú, 
účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
5. Neplatnosť dražby nie je možné vys loviť 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. 

ú 
..... !.: .................................................. . 
v/RSLUN s.r.o., 
V mene koná: Mgr. Ľubo ' 1ag~1~TION 
( d . . d dč A-Ul.. s.r.o. po pts ura ne osve er Jesenského 737112 

91101 TR EN Č Í"' 
,· )J1'f.t{f..!:._0: 3~ 336 092 O!Č: 20..:: :J.:bObi'· 

... „ .. „ .... ._,:: ... . ... „ ... „ ... „. „ .. .. . . . i( . Di?:?:. SK2 G 2".. :; j S:ďS~ 
HPy AUCTION s.r.o. 
V yiene koná: JUDr. Viera Nováková -
kónateľ 
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OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podl'a kn ihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Mgr. Ľubomír Hagara, dátum 
narodenia ·. · - .bytom Žilina, Antona Petrovského 2474115, Slovenská republika, 
ktorého( ej) totožnosť som zistil( a) zákonným s pôsobom. soôsob zisten ia totožnosti: platný doklad totožnosti -
úradný doklad: Obči ansky preukaz, séria a/alebo čislo: i , ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne 
podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridel il podpisu poradové číslo O 885652/2017. 

Ž ilina dňa 13.11.2017 

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

„„ . „.„„ „ „ „ „~„„ .„ ••••• 

LUCIA ŠELf\]OVÁ 
pracovníčka povere\iá notárom 
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