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DRAŽOBNÁ Sl'OLOČN~ 
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. 26/2018 

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 
I ČO: 35 849703 
Zapísanv: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Odd: Sa, Vl. é.: 3070/B. 

Označenie navrhovateľa: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Sídlo: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 
ICO: 31 320 155 
Zapísanv: 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: 20.02.2018 
Cas konania dražbv: 10:00 hod. 
Dražba: 1. kolo dražby 



c. 
Predmet 
dražby: 

D. 
Opis 
predmetu 
dražby 
a jeho 
stavu: 

E. 
Práva a 
záväzky 
viaznuce 
na 
predmete 
dražby: 

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností evidovaných Okresným úrad Bratislava - katastrálny 
odbor na listoch vlastníctva č. 6171, č. 6172 a č. 6173 pre katastrálne územie: STARE 
MESTO, obec Ba- m.č. Staré Mesto, okres Bratislava 1, a to: 

List vlastníctva č. 6171 

Byt č. 8, na 2.p., vo vchode 29.augusta 15/E bytového domu so súpisným číslom 2263 
postavenom na parcele číslo 9086/1 
Spoluvlastnícky podiel k bytu: 1/1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku parcela registra „C" parcelné číslo 9086/1, výmera 642 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C" parcelné číslo 9086/2, výmera 46 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C" parcelné číslo 9086/3, výmera 39 
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria: 9264/291671. 

Lis t vlastníctva č. 6172 

Spoluvlastnícky podiel 137/10000 k pozemku parcela registra „C" parcelné číslo 9088, výmera 
~70 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria (podiel vlastníka pod por.č. 2 - Peter 
Agoston) 

Lis t vlastníctva č. 6173 

Spoluvlastnícky podiel 126/10000 k pozemku parcela registra „C" parcelné číslo 9089/2, 
výmera 195 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria (podiel vlastníka pod por.č. 2 -
Peter Ágoston) 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. 

Byt č. 8, 2. posch„ sa nachádza na ulici 29.augusta č. 15/E. Objekt má 6 poschodí s bytmi , 
podkrovie a suterén. 
Byt č. 8 pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, kuchyňa, 
kúpeľňa, WC, loggia a pivnica. Celková výmera bytu je 92,63 m2 , z toho výmera pivn ice 8 m2 . 

Byt je kompletne rekonštruovaný s veľmi dobrou údržbou. Stropy sú s rovným podhľadom , 
steny sú vystierkované, vymaľované, podlahy obytných miestností pokryté kobercami, ostatné 
keramická dlažba, okná nové drevené, kuchyňa so sklokeramickou doskou a so zabudovanými 
spotrebičmi, umývačku riadu, digestor, chladnička, drez bianco, kúpeľňa s vaňou a sprchovým 
kútom, umývadlom a WC. Vykurovanie je s vlastným plynovým kotlom umiestneným 
v predsieni. 
Podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a podiel na pozemku je 9264/29i671. 

Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, 
schodiská, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. 
Spoločnými zariadeniami domu sú: práčovňa, vestibul, sušiareň, svetlík, bleskozvody, 
vodovodné prípojky, teplonosné prípojky, kanalizačné prípojky, el. prípojky, telefónne prípojky, 
plynové prípojky, spoločné prízemné priestory. 
Príslušenstvom domu sú: trvalé porasty, oplotenie. 

Bytový dom a pozemky sa nachádzajú v mestskej časti Siaré Mesto, prístupný po verejnej 
komunikácii. Jedná sa o časť mesta pozostávajúcu prevažne z obchodnej a občianskej 
výstavby. 

Záložné práva: 

Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle§ 151 ma 
a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražitel' nadobúda predmet 
dražby bez zaťaženia záložnými právami. 
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LVč.6171 

Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s„ IČO : 31320155, na byt 8/11 , 29. 
augusta 1 SE a pozemky p.č. 9086/i , 9086/2, 9086/3, podľa V-6873/2008 zo dňa 18.3.2008. 

Exekučné záložné právo v prospech ABRAD s.r.o. (IČO: 35866721) na byt č. 8/2.posch., 29. 
augusta 15E a na podiel k pozemkom parc.č. 9086/ 1, 2, 3 podľa exekučného príkazu Č.k.: EX-
378/2010-84 zo dňa 20.01.2011 (súdny exekútor JUDr. Denisa Regináčová Mihalová), Z-
1264/11 

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného: 
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., IČO: 36745804 na byt č. 8/2.p., Ul. 29.augusta 15/E, podľa 
EX 79/11 zo dňa 18.4.2012, Exekútorský .lrad Banská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Mário 
Mičák, Z-6863/12 

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného: ABRAD 
s.r.o„ IČO: 35866721 na byt 8/2p. 29.augusta 15/E, podľa EX 3374/12-60 zo dňa 9.4.2015, 
Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor JUDr. Denisa Regináčová Mihalová, Z-8294/15 

Exekučné záložné právo v prospech Stredoeurópskej vysokej školy n.o., ( I ČO: 36077631) na 
byt č. 8 na 2.p„ vchod 29.augusta 1 S/E, podľa exekučného príkazu č. EX 260/15 z 15.01.2016 
(súdny exekútor Mgr. Andrej Semela, Senec), Z-788/16 

Exekučné záložné právo v prospech: ČSOB Leasing, a.s., I ČO: 35704713 na byt č. 8, 2.p„ 
vchod 29.augusta 15/E, podľa exekučného príkazu č. EX 3609/14 z 12. 1.2017 (súdny exekútor 
JUDr. Martin Hermanovský, Bratislava), Z-735/17. 

LVč.61 72 
Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., IČO: 31320155, na pozemok p.č. 
9088, podľa V- 6873/2008 zo dňa 18.3.2008. 

Exekučné záložné právo v prospech ABRAD s.r.o. (IČO: 35866721 ) na spoluvlastnícky podiel 
o veľkosti 137/10000 k pozemku parc.č. 9088 podľa exekučného príkazu Č.k.: EX-378/2010· 
84 zo dňa 20.01 .2011 (súdny exekútor JUDr. Denisa Regináčová Mihalová), Z-1264/11 

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného: 
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o„ IČO : 36745804 na spoluvlastnícky podiel k pozemku 
parc.č . 9088, podľa EX 79/11 zo dňa 18.4.2012, Exekútorský úrad Banská Bystrica, súdny 
exekútor JUDr. Márie Mičák, Z-6863/12 

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného: ABRAD 
s.r.o„ IČO: 35866721 na spoluvlastnícky podiel 13/10000 na pozemok parc .č.9088, podľa EX 
3374/12-60 zo dňa 9.4.2015, Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor JUDr. Denisa 
Regináčová Mihalová, Z-8294/15 

Exekučné záložné právo v prospech Stredoeurópskej vysokej školy n.o„ (IČO: 36077631) na 
pozemok registra C KN pare. č. 9088 v podiele 137/10000, podľa exekučného príkazu č. EX 
260/15 z 15.01 .2016 (súdny exekt.'.it or Mgr. Andrej Semela, Senec), Z-788/16 

Exekučné záložné právo v prospech: ČSOB Leasing, a.s., IČO: 35704713 na pozemok p.č. 
9088 (podiel 137/10000) podľa exekučného príkazu č. EX 3609/14 z 12.1 .2017 (súdny 
exekútor JUDr. Martin Hermanovský, Bratislava), Z-735/17. 

LV č. 6173 
Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s„ I ČO: 31320155, na pozemok p.č. 
9089/2, podľa V- 6873/2008 zo dňa 18.3.2008. 

Exekučné záložné právo v prospech ABRAD s.r.o. (IČO: 35866721 ) na spoluvlastnícky podiel 
o veľkosti 126/10000 k pozemku parc.č. 9089/2 podľa exekučného príkazu Č:. k.: EX-378/2010-
84 zo dňa 20.01.2011 (súdny exekútor JUDr. Denisa Regináčová Mihalová), Z-1264/11 

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného: 
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., IČO : 36745804 na spoluvlastnícky podiel k pozemku 
parc.č . 9089/2, podľa EX 79/11 zo dňa 18.4.2012, Exekútorský úrad Banská Bystrica, súdny 



! 
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ex~kútor JUDr. Mário Mičák, Z-6863/12 

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného: ABRAD t : 

s.r.o., IČO: 35866721 na spoluvlastn ícky podiel 126/10000 na pozemok parc .č.9089/2, podľa :; 1 

EX 3374/12-60 zo dňa 9.4.2015, Exekútorský úrad Košice! súdny exekútor JUDr. Denisa ; · 
Regináčová Mihalová, Z-8294/15 

Exekučné záložné právo v prospech Stredoeurópskej vysokej školy n.o„ (IČO: 36077631) na 
pozemok registra C KN pare. č. 9089/2 v podiele 126/10000, podl'a exekučného príkazu č. EX 
260/15 z 15.01.2016 (súdny exekútor Mgr. Andrej Semela, Senec), Z-788/16 

Exekučné záložné právo v pro.spech: čSOB Leasing, a.s„ IČO: 35704713 na pozemok p.č. 
9089/2 (podiel 126/1 0000) podl'a exekučného príkazu č. EX 3609/14 z 12.1 .2017 (súdny ':
exekútor JUDr. Martin Hermanovský, Bratislava), Z-735/ i?. 

Vecné bremená: 

Nasledujúce práva a záväzky v prípade úspešnej dražby ostávajú viaznuť na predmete 1 . 

dražby a vydražiteľ nadobúda predmet dražby zaťažený týmito právami a záväzkami: ; : 
.! 
' LV č. 6171 ~ i 

Vecné bremeno - právo prechodu cez pare. č. 9086/1 v prospech vlastníkov a užívateľov pare. 
č. 9089/2 a 9083 podľa GP31331807-36/98 

LV č. 6172 
Vecné bremeno - právo prechodu cez pare. č. 9088 v prospech vlastníkov a užívateľov pare. č. 
9089/2 a 9083 podľa G P31331807 -36/98 

LV č. 6173 
Právo prechodu peši cez pozemky p. č. 9089/1 , 9088 a 9086/1 v prospech vlastn íkov a 
užívateľov pozemku p. č. 9089/2, pod ľa geom. plánu č. 36/98. 

Predkupné práva: 

"'!• . • 

Nasledujúce práva a záväzky zo zákonného predkupného práva v pr ípade úspešnej , . 
dražby ostávajú viaznuť na predmete dražby a vydražiteľ nadobúda predmet dražby · 
zaťažený týmito právami a záväzkami: { · 

" . / . 
V zmysle § 23 zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších ;, . 
predpisov (ďalej len ako „pamiatkový zákon") viazne na predmete dražby ako k časti 
nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky zákonné predkupné právo štátu. Listom zo dňa 
18.12.2017 doručeným dražobníkovi dňa 28.12.2017 oznámil dražobníkovi oprávnený zo 
zákonného predkupného práva Slovenská republika zastúpená Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky, že ponuku na uplatnenie zákonného predkupného práva neprijíma. 
Vydražením predmetu dražby a prechodom vlastníckeho práva k predmetu dražby zákonné 
predkupné právo šiátu k uvedenej kultúrnej pamiatke nezaniká. 

"~ Poznámka Dr.ažobníka: Bytový dom súp.č. 2263, na parc.č. 908611, k. ú. Staré Mesto je ~ 
evidovaný v Ustrednom zozname pamiatkového fondu vedenom Pamiatkovým úradom ~: 
Slovenskej republiky ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka. ~· 

Poznámka Dražobníka: Dražobník v zmysle § 28 ods. 2 pism. c) pamiatkového zákona { 
oznamuje, že v prípade prechodu vlastnickeho práva pri úspešnej dražbe na vydražiteľa sa na ť· 
predmet dražby vzťahuje režim ochrany podľa pamiatkového zákona. · 

Poznámka Dražobníka: Dražobník upozorňuje účastníkov dražby na ďalšie 
súvisiace s prípadným prevodom vlastníctva národnej kultúrnej pamiatky, a to: {; 

podľa § 28 ods. 2 písm. c) pamiatkového zákona je vlastník národnej kultúrnej ~ 
pamiatky povinný oznámiť zmluvnej strane v prípade prevodu vlastníctva, že na ,, 
národnú kultúrnu pamiatku sa vzťahuje režim ochrany podľa pamiatkového zákona, . 
podľa § 28 ods. 3 písm. c) pamiatkového zákona je vlastník národnej kultúrnej ;', 
pamiatky povinný oznámiť miestne príslušnému krajskému pamiatkovému úradu a ~ 
príslušnému obecnému (miestnemu) úradu, a to najneskôr do 30 dní, každú '. 

lll'.b' z „·;'ffl..iťr.~-~-· · - ~z•· ••111•r -~....-..„- . 
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F. 
Spôsob stanovenia 
ceny predmetu 
dražby . 

G. 

uskutočnenú zmenu vlastníctva národnej kultúrnej pamiatky, 
podľa § 34 ods. 3 pamiatkového zákona si môže Ministerstvo l<ultúry Slovenskej 
republiky vyhradiť vrátenie príspevku poskytnutého na obnovu národnej kultúrnej 
pamiatky z Dotatného systému ministerstva v programe Obnovme si svoj dom, ak sa 
do desiatich rokov od poskytnutia príspevku uskutoční odplatný prevod národnej 
kultúrnej pamiatky alebo jej časti, ktorá bola vykonanými prácami zhodnotená. 

Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 83/2017, ktorý 
vypracoval Ing. Ľubor Varga, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad 
hodnoty nehnuteľností , Pozemné stavby, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov 
a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, 
evidenčné číslo znalca 913712. 
Dátum VVPracovania znaleckého posudku: 10.10 .2017 
210.000,00 €(slovom: dvestodesaťtisíc eur) 

te Najnižšie podanie: 210.000,00 €(slovom: dvestodesaťtisíc eur) 
Minimálne prihodenie: 3.000,00 €(slovom: tritisíc eur) 

H. 
Dražobná zábezpeka: 
Spôsob zloženia 
dražobnej zábezpeky: 

Doklad preukazujúci 
zloženie dražobnej 
zábezpeky. 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky. 
Vrátenie dražobnej 
zábezpeky. 

CH. 
Spôsob úhrady ceny 
dosiahnutej 
vydražením. 

1. 
Obhliadky predmetu 
dražby 
Organizačné 
opatrenia. 

J, 
Nadobudnutie 
vlastníckeho práva k 
predmetu dražby. 

20.000,00 €(slovom: dvadsaťtisíc eur) 
1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka IBAN: SK71 0200 
0000 0019 5703 8659, vedený vo VÚB, a.s. s variabilným symbolom 262018. 
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby. 
3. Banková záruka. 
4. Notárska úschova. 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 
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. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, 
Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej 
zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka, 
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky, 
4. Oriqinál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu. 
Do otvorenia dražby. 

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

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne 
v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet 
dražobníka IBAN SK71 0200 0000 0019 5703 8659, vedený vo VÚB, a.s. s 
variabilným symbolom 262018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby; v 
prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR v opačnom 
prípade hneď po ukončen í dražbv. 

1. 01.02.2018 o 09: 00 hod. 
2. 15.02.2018 o 09:00 hod. 
Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na 
tel. č.: 02/5949 0112, 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 vydražením v ustanovenej lehote, prechádza 
na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom 
osoba, ktorá ie povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa 



Podmienky 
odovzdania predmetu 
dražby. 

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

L. 

osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník 
vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva 
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. 
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby 
odovzdá dražobní !< bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, 
ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladan ie s predmetom 
dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa I< predmetu dražby a vydražiteľ 
prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. 
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2. Ak ide o n ehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je 
povinný odovzdať predmet dražby na základe pred loženia 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 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. 
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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, 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. 253/1 998 
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 : f 
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. 
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podl'a bodu 1. písmena K tohto ·' ~ 
oznámenia 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 podľa 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 konanie inej dražby tým 
istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu 
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastn ícke právo, 
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 

Meno a priezvisko notára: JUDr. Marta Pavlovičová 
Sídlo: Safárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava 

Za 

v 

Pi 

p 



'ražby 
istiny, · 
1etorn 
ažitsr · 

tík je „ 

Jpisu · 
1hov. !j 

" .žby, t 
~ netu ii 

:ane ~ 
oba 1 
!í v· .1 

!Sie 
ich .. 

< 

im 

du 

lé 
m 
'O 
IV 

o .j 

k 
. : 

9 
v 

~ 
; 

' 
; .. 

• :-,• 

~-; 
{!' " :: 

.. 

; ~· 

za dražobníka: Za navrhovateľa: 

B t. 1 d" 16 -

1
01- 2016 -::~~ VB t' I d" . v ra 1s ave, na . . :. ·::· · · · · · · -~- ra 1s ave, nai 5: JAN. 201Bvus, a:s. 

· ?'-.\, Mlynske nivy 1 
pečiatka: ,-: . :. \ Pečiatka: 829 90 Bratislava 2s 

!
. . \\ 077002/03 

j-j: ;/l •!'\i '1 ''.'IJ1ľ \ľ J'Í . !1., , '> ~:'JJ (~-~\ 
Podpis: .„„„.„.„.„ ........ :+~~'.~„.„.„ ... „. ... ,_: .. ;-·~/ 'Podpis: „„ .... „ .. ),„ „„ .. „ :~„.„„ ... „„. 

JUDr. Martin Hat~~:..":..::l~ • :· :;~;.~·· Ing. Dionýz Foldes 

Funkcia: prokurista Funkcia: r iaditeľ odboru Manažment rizikových 
Dražobná spoločnosť, a.s. pohľadávok, VÚB, a.s. 

~ 

PodpiS'. „.„„„.„ .„.„ „„„„ .. „ .. „„„.„ ... . 

gr,/ Marek Jakab 
Funkcia: vedúci o&delenia Správa a vymáhanie 

rizikových pohľadávok, VÚB, a.s. 
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OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovan ia pravost i podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Dionýz Foldes, dátum narodenia 
, r.č . bytom . ktorého(ej) 

totožnosť som zistil( a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: 
Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: , ktorý(á) listinu predo mnou v lastnoručne podpísal(a). 
Centrálny register osvedčených podpisov prideli l podpisu poradové čísl o O 33130/2018. 

Bratislava dňa 15.1.2018 

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

~1~t11(~,11 ~~ '7-) / 

Katarína Tíhányiová 
zamestnankyňa poverená notárom 

Podľa knihy osvedčovan ia pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Mgr . Marek J akab, dátum narodenia 
, r.č . bytom ~ . ktorého( ej) totožnosť som zistil(a) zákonným 

spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo 
číslo: . ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov 
pridel il podpisu poradové číslo O 331311201 8. 

Bratisla\1a dňa 15. 1. 2018 

Upozo rnenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvadzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 
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Katarína Tihányiová 
zamestnankyiía poverená notárom 
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