
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.023/2017 
(podľa§ 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) 

Označenie dražobnika· 

I. Obchodné m,eno/ meno GAVIL.A s. r. o. 
· · „ · a riezvisko 

II. ' . Sí~lo/ bydli~k<f:, · · ·· 

a)Názov ul~ce/verejneho l .mája 
riestranstvä . · · · 

·b) Orientačné/ súpisné čí$10 : '' '. :-:. 173/11 

c) Názov obce . Trenčín d) PSC 911 01 

e), ťái SR 

III. · . Zapísaný: V obchodnom reg. Okresného súdu v 1N, odd.: Sro, vl.č.: 22943/R 
; . -."': 

IV}> 1 O/. dátum narodenia 45 517 959 

Oi~~_čcnie navrhovateľov · · 

~i~~ 1 . . Obchog11fnieno/méno„ 
.. . á . rieiViSko ······ 

11. Sídlo/ bydlisko , .. 

á) Názov. ulice/verejného 
riestranstva 

b) Orientačné/ supisné čfSlo 

e) t4t 

.. 

U.'ľ.A.H. -BH, s.r.o. 

Narynku 

887 

Kunovice 

éská republika 

686 04 

Hlf · · · Zapísaný: V obchodnom registri K.rajského súdu v Brne, oddiel C, vložka č. 17287 

iv. ICO/ dátumnarodeňia'>··· 
.... ; 607 29 309 

Micsto 'k.on.ania dražbý ·· Brnianska lJ, Trenčín 911 05, Notársky úrad Trenčín, 
JUDr. Denisa Adamkovičová 

Dátum konania dr..dby 23.01.2018 
. .. .„ -. .· . ·-

as 'konania dražby. 10:00 ·hod 

Prvé kolo 

Predmet dräžby 

Nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny odbor, pre k. ú. Trenčín, obec 

Trenčín, na LV č. 5635, ako byt č. 28, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod 9, v bytovom dome súp. 

č. 1635 postavenom na pozemku parcely registra „C" evidovanom na katastrálnej mape, pare. č. 
16271113 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2239 m2 a podjeJ priestoru na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 19/7780. 

Nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny odbor, pre k. ú. Trenčín, obec 
Trenčín, na LV č. 5635- nebytový priestor č. 2 - 4, nachádzajúci sa na prízemí, vchod 9, v bytovom 



dome súp. č. 1635 postavenom na pozemku parcely registra „C" evidovanom na katastrálnej mape, 
pare. č. 1627/113 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2239 m2 a podiel priestoru na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 2017780 . 

pp's ~~cdntetu dražby . 
Byt č. 28 sa nachádza v radovom murovanom bytovom dome č.súp. 1635 na parc.č. 1627/113 v k.ú. 
Trenčín, ktorý má v bočných krídlach 1+4 podlažia, v stredovej pozdÍžnej časti 1+5 podlaží, dom má 
pôdorys do tvmu U, zvislé konštrukcie sú murované tehlové, stropy železobetónové monolitické, 
strecha valbová, schodiská sú s terazzovými povrchmi, dom nemá výťahy, pripojený je na rozvody 
elektroinštalácie, vody, kanalizácie ~j zemného plynu. Byt je na 1.poschodí v stredovej sekcii domu, 
t.j. vo vchode Nábrežná 9, dispozične je garL.ónového typu. t.j. pozostáva z jed1iej obytnej miestnosti s 
kuchynským kútom a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba kúpeľňa a WC. Podlahová plocha bytu s 
príslušenstvomje 19,00 m2. 
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v 
podiele 19/7780. 

Nebytový priestor č.2-4 je garáž, ktorá sa nachádza v radovom murovanom bytovom dome č.súp. !635 
na parc.č. 1627/113 v k.ú. Trenčín, ktorý má v bočných krídlach 1 +4 podlažia, v stredovej pozdlžnej 
časti 1 +5 podlaží, dom má pôdorys do tvaru U, zvislé konštrukcie sú murované tehlové, stropy 
železobetónové monolitické, strecha valbová, schodiská sú z terazzovými povrchmi, dom nemá 
výťahy, pripojený je na rozvody elektroinštalácie, vody, kanalizácie aj zemného plynu. Nebytový 
priestor garáže v prízemí, v stredovej sekcii domu, t.j. vo vchode Nábrežná 9, dispozične pozostáva z 
jednej miestnosti garáže, podlahová plocha garáže s príslušenstvom je 20,00 m2. Vstup do garáže je z 
dvornej časti domu, garážové vráta sú drevené otváravé. 
S vlastníctvom nebytového priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných časti a spoločných 
zariadení domu v podiele 20/7780. 

Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstti.p, 
závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. 
Spoločnými zariadeniami domu sú kočikárne, sušiarne, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, 
vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové dqmové prípojky a to aj v prípade, že sú 
umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu. 

Opis stavu predmetu dražby · 

Obytný dom bol daný do užívania v roku 1959, vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie domu a zistený 
teclmický stav domu stanovil znalec na základe údržby, prevedených rekonštrukčných prác a použitých 
materiálov živoh1osť domu na 120 rokov. 
Znalcovi nebola lm1ožnená vnútorná obhliadka a kontrolné zameranie bytu ani nebytového priestoru, 
vzhľadom k uvedenému je znalecký posudok k predmetu dražby vypracovaný v zmysle zákona o 
dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov. Vnútorné zariadenia priestorov a ich vybavenie 
znalec hodnotil ako štandardné. Dom má priemernú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho teclmický stav, 
obvodové steny nie sú dodatočne zateplené. 
Priestory sú trvalo užívané vlastníkom a vydražiteľ znáša náklady na ich vypratanie v plnom 
rozsahu. 

~--........ ~------...,,.---~~--~----..--------~----~------....... ------,.,,,.,--------1 Práva 'a záväzky viaznucena predin~te' dražby. 

Por. číslo vlastníka 303 - účastnika právneho vzťahu k bytu č. 28 

LV Č. 5635-ČIASTOČNÝ, POZNÁMKY 
P-262/2017 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v dobrovoľnej dražbe v súlade so záložnou 
zmluvou ( V-3447/2013) záložným veriteľom: U.T.A.H. - BH, s.r.o„ Na rynku 887, Kunovice, ČR, 
IČO : 607 29 309, k nehnuteľnostiam: byt č. 28 s podielom l 9/7780 na spoločných častiach a 
zariadeniach domu so súp. č. 1635 na parc.č. 1627/113 a na pozemku registra C KN parc.č. 1627/113, 



zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu záložného veritefä - zm.č.1725/17 

LV Č. 5635-ČIASTOČNÝ, ČASŤ C: ŤARCHY 
V 3447/13 - Záložné právo na byt č. 28 s podielom 19/7780 na spoločných častiach a zariadeniach 
domu so súpisným číslom 1635 na CKN pare. č. 16271113 a na pozemku CKN pare. č. 1627/113 v 
prospech U.T.A.H. - BH, s.r.o. , Na Rynku 887, Kunovice, ČR, IČ: 60729309 na základe zmluvy o 
zriadení záložného práva N 205/2013, Nz 25157/2013 zo dňa 26.07.2013 - vz.2775/13) 

Por. číslo vlastníka 305 - účastníka právneho vzťahu k nebytovému pľiestoru č. 2- 4 

LV Č. 5635 - ČIASTOČNÝ, POZNÁMKY 
P-262/2017 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v dobrovoľnej dražbe v súlade so záložnou 
zmluvou ( V-3447/2013) záložným veritel'om: U.T.A.H. - BH, s.r.o„ Na rynku 887, Kunovice, ČR, 
IČO: 607 29 309, k nehnuteľnostiam: nebyt. priestor - garáž č. 4 s podielom 20/7780 na spoločných 
častiach a zariadeniach domu so súp. č. 1635 naparc.č. 1627/113 a na pozemku registra C KN parc.č. 
16271113, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu záložného veriteľa- zm.č.1725/17 

LV Č. 5635-ČIASTOČNÝ, ČASŤ C: ŤARCHY 
V 3447/13 - Záložné právo na nebytový priestor garáž č. 4 s podielom 20/7780 na spoločných častiach 
a zariadeniach domu so súpisným číslom 1635 na CKN pare. č. 1627/ 113 a na pozemku CKN pare. č. 
1627/113 v prospech U.T.A.H. - BH, s.r.o., N.a Ryn.ku 887, Kunovice, ČR, IČ: 60729309 na základe 
zmluvy o zriadení z.áložného práva N .205/2013, Nz 25157/2013 zo dňa 26.07.2013 - vz.2775113) 

~p.ôsob stanovenia ceny predmetu'dražby,::: :. . ... . . ··.„ 

Cena predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom 131/2017 zo dňa 24.11.2017 vypracovaný 
znalcom Ing. Štefanom Pastierovičom, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica, podľa vyhlášky 
č. 49212004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Znalec stanovil všeobecnú hodnotu 
predmetu dražby na sumu 25 152,58- EUR po zaokrúhlení 25200,- EUR. 

!'faJ~~ie pódanie · · · : ·2600,9,~ ElJ!í · 
:Mi.J.!ijnálné .prih9deni~- 200,- ElJR • .·„ '···· " .· ·:::· 1 • .•. 

Dražobná.zábezpe~ . a) výška , 3000,- EUR . > ., ·' . . . - ... , . '·. . 

:~) špg~óli 2.!fp.ženi.a 
:ar~ôb~ej Žáb,ezpek.Y · 

,·-.-!:: .• 

c )dQ1(lad'preukazuj úcí 
zJoféiUe. dražobnej. 
zábež}?eky ·. . -

Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená 
bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka 

. č. ú.: 2928856593/1100, č. ú. vo fonnáte IBAN: .SK88 1100 0000 0029 
2885 6593 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 0232017. 

· Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky vo forme bankovej záruky, 
alebo do notárskej úschovy v lehote uveden~j v Oznámení o dražbe. 
Zloženie dražobne· zábez eky nie je možné šekom ani latobnou kartou. 
Učastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení 
dražobnej zábezpeky (bankou potvrdený vklad v hotovostí s variabilným 

, symbolom vkladu 0232017, výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu s 
· variabilným symbolom 0232017, záručné listiny osvedčujúce bankovú 

. , záruku). notársku zápisnicu o úschove dražobnej zábezpeky. 

d) leh,"otit _ria, zloženie dräžoqnejjábezpeky Začína sa dt1om zverejnenia oznámenia v Obchodnom 
•:'' ! 

.... :.. ·· vestníku a končí sa otvorením dražby . 
." .. · 



e) vrátep.ie'<lr~obriej zábeipyky · Učastnikom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý 
účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to bezodkladne po 
skončení dražby alebo upustenia od dražby. 

:S~ôsobúhrady cény dosiah.nuteJvydraž~nJin >. ·.· 

Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka alebo v hotovosti dražobníkovi. Dražobník vykoná rozvrh výťažku dražby a to tak, že výťažok dražby znížený o odmenu dražobníka, náklady dražby a náklady notára zašle do troch dní po odsúhlasení vyúčtovania Navrhovateľovi dražby najviac však vo výške pohľadávky Navrhovateľa dražby. V prípade, ak zostatok výťažku dražby bude presahovať Pohľadávku Navrhovateľa dražby, z loží zostatok výťažku dražby dražobník do notárskej úschovy v prospech ďalších záložných veriteľov a predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby. 
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. 
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná. Ak bola vydra7Jteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej zámky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v pln~j výške v lehote jej splatnosti, dražobník je povinný vrátiť vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku. 

· ObhUadk~l'predmétu. . Dňa 16.01.2018 o 10:00 hod. a dňa 17.01.2018 o 15:00 hod. d1~äžby dátum) 
Miesto obhliadky> Pred predmetom dražby. . .. ·. :„. • 

Organizačné opätrenia V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame zauJemcov 

.:~ 

. . ·_ .. ( ·~:'. 

': . 

. .-

-~· : . 

1. •: 

.· · o prihlásenie sa a kontaktovanie dražobnej spoločnosti na tel. č.: 
+421 948 670 881 alebo +421 905 476 407 najneskôr l deň pred termínom obhliadky . 
K obhliadke je potrebné p1iniesť si úradný doklad totožnosti I napr. 
občiansky preukaz, pas/, právnické osoby aj úradný výpis z registra, .. kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený v jej mene konať (napr. výpis z obchodného regist.ra, výpis zo živnostenského oprávnenia) nie starší ako l mesiac. 
Účastníkom dražby môže byt' osoba, ktorá spÍňa podmienky 
ustanovené zákonom č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné vo výške 3 EUR. 

Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byt' len osoby, ktoré spÍňajú „. zákonné podmienky v zmysle §5 zák. č. č.527/2002 Z. z. ; .:· o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi: 
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle tohto oznámenia 
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby 

v zmysle §20 ods. 2 zák. č. č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných 
dražbách 

c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný 
pas a pod.), 

d) ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je 
zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať 
v jej mene (na r. vý is z obchodného registra, 



živnostenského oprávnenia), nie starší ako 1 mesiac, 
v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom - špeciálne 
splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného 
účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať 
oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na 
dobrovoľnej dražbe. 

,N~dp~udJij..tie vlastníckeho prá\'1l'k pre-~metti'dražby 

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke 
právo k predmetu dražby momentom udelenia príklepu. 
V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi 
osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom 
(právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu 
licitátorom . . Zároveň. dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom 
katastri záznamom. 

Podmi~nky odovtcJaniá'' predm.etú. d:r:ažby ..• 

Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa §29 zák. č. 527 /2007 
Z. z. povilmý odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na 
nakladanie s predmetom dražby aJebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez 
zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci v lastní predmet 
dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomnosti dražobníka, na základe predloženia 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražíteľa. O odovzdaní predmetu 
dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby „ ktorú podpíše predchádzajúci vlastník 
predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza 
z navrhovateľa dražby na vydražiteľ a dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na 
v dražiteľa zod ovednosť za škodu s ôsobenú v súvislosti s redmetom dražby. 

Poučenie ·podľa § 21 ods. 2 až 6 zá~ona ~t 52712002 Z; z. o -d~brovol'ných dražbáéh: 

1. V ·,prfpape; ak sa spochy~ňuje 'platnosť záložnej zmluvy ·alebo boii porušené ustanovenia zákóna o 
;dobrovoľných dražbách, II1ÔŽe osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotkr}utá na svojich právach, požiadať 
súd, aby určiLn_eplatnosť qražby. Právo domáhať sa určenianeplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní 
qo '. qóch mesjacov odo dňa ~príklepu, okrem prípadu":ak tjôvody neplaiú.osfr dražby súvisia so 
spáchaním trestného činu a zároveň ide o diažbu dqmu alebo bytu; v ktoroin hiá' predchádiajúci 
ylasfuík ,predn:ietu dražby v -čas~ príklepu hláseI1f trvaly pobyt podľa osobitného predpisu v tomto 
J?fípade je mo~né . domáhať Sfi:: peplatn9sti .d,ražby, aJ p() 1Jplyoutí tejt9 lehoty. V . prípade spoločnej 
diažby bude neplatná len tá časť dražby( Jctorej sa tatjto rozsudok týka. ... ď. • : 

2. Ospba, ktorá ·po,daJ.a-na sú<Je,,.ž~lobu podľa l)oq.11'.l písmena S tohto oznámenia-() dražbe, j~ poýinh(\ 
oznámiť príslušnému Okresn:érifo: Í.íradu, katastrálnemu ·odboru o začatie súdneho konaruä. .„ 
3- Ú~astnik~m súdneho ko~1ania o rteplatµqsť dražby- :_podľa bodu 1 písm9pa S tohto :,oznámenia o 
dražbe sú navrhovateľ dražby; dražobník, Vydraži teľ, predchádzajúci vlastník; a ôotknutitosoba podľa 
b.odu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.' · · 
4. _Ák súd<· určí dražBuť: :za .nepláfuft, · úČinky príklepu ·· zanikajú ku dňu príklepu. 
5:: Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z. dôv9dp ·om~skoreného začatia dražby, ak.bolo príčinou 
oneskoreného začatí? dražby ·:kcinan~e inej dražby týin jstým dražobníkom na tóni:'istoľrt .mieste alebo 
al.<_ neumožnil vlaStriik predmetú dražby, ako .aj osoba, ktorá má:k predmetu dražoy iné ako' vla~tnícke právo; vykonať riadnu obhliadku predmetu dťažby: ,· · · · · ' ·. ! ;' • . ,. " : 

Notár 

JUDr. 



,b)meho Denisa 
„ ... 

é)priezvisko Adam.kovičová 

d) sídlo Brnianska lJ, 911 05 Trenčín 

V Trenčíne diía 28.11.2017 1 

Za Navrhovateľa: 

Miloslav l 



J 

1 

~~·~ 
1.1~;\o\\ 
~ 1)) OSVEDČENIE 

~-- o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Miloslav Maľtinec, dátum narodenia 

••••••••••••••••••••••····••••III~, ktorého(i;:j) totožnosť som zistil 
(a) zákofiným spôsnbom. snôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - lu"adný doklad: Občiansky preukaz, 

séria a/alebo čís lo: _ ktorý(á) podpis na listine nznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených 

podpisov pridelil podpisu poradové čís lo O 970567/2017. 
/;·---·-~ 

Trenčín dňa 12.12.2017 

Upozornenie! Nollír legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 

uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 
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••••••••••• „ •• „ ...•..•. ,.„ ....... „ •••••••••• „ 
Mgr. Andrea~ rasová 

notársky kle pient 
poverený n rkou 

Zuzanou K -ásovou 
1/ 




