
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 
č. A 03/2018 

Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona 
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Z.z. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov. 

Dražobnik 

Navrhovateľ dražby 

Opakovanie dražby 

Dátum konania dražby : 

Čas otvorenia dražby : 

Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o. 
Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice 
IČO: 36 706 655, IČ DPH: SK 2022319750 
Zaplsaná v Obch. registri OS Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 19030/N 
Zastúpená: Ing. Štefan Agh, konateľ spoločnosti 

Tatra banka, a.s. 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 
IČO: 00 686 930, IČ DPH SK 7020000944 
Zapísaná v Obch. registri OS Bratislava 1, Oddiel: Sa, vložka č. 71/B, 
Zastúpená: Ing. Jozef Kotleba, vedúci oddelenia Late Collections 
na základe Dohody o plnomocenstve zo dl'ía 14.09.2011 

prvá dražba 

15.03.2018 

11.00 hod. 

Miesto konania dražby : Zasadacia miestnosť na príz„ vstup cez č. dverí 1, Konventná 5, Bratislava 

Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Staré Mesto, obec: BA - m .č. STARÉ MESTO, 
okres: Bratislava 1, zaplsané na listoch vlastníctva vedených katastrálnym odborom Okresného úradu 
Bratislava a to: . 
LV č. 6197 - čiastočný 
pod B175: · 
a) byt č. 25 na 6. p„ vchod: Záhradnícka 8, bytového domu Záhradnícka 4,6,8 - s. č. 2218, postavenom 

na pozemku pare. č. 10170, pare. č. 10197, pare. č. 10198/1 
b) podiel o veľkosti 1255/100000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s.č. 2218, 

postavenom na pozemku pare. č. 10170, pare. č. 10197, pare. č. 10198/1 
Podiel 1/1 
pod B176: 
c) nebytový priestor č. 12-N900, suterén, vchod Záhradnícka, bytového domu s.č. 2218, postavenom na 

pozemku pare. č. 10170, pare. č. 10197, pare. č. 10198/1 
d) podiel o veľkosti 1110/100000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s.č. 2218, 

postavenom na pozemku pare. č. 10170, pare. č. 10197, pare. č. 10198/1 
Podiel 16/111 o 

LV č. 6198 -čiastočný 
pod B37: 
e) spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1255/100000 k pozemku parcela registra „C" KN, pare. č. : 101 70, 

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 314m2
, k pozemku parcela registra „C" KN, 

pare. č.: 10197, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 268m2
, k pozemku parcela 

registra „C" KN, pare. č. : 10198/1, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 372m2
, 

k pozemku parcela registra „C" KN, pare. č. : 10198/2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 600m2 , k pozemku parcela registra „C" KN, pare. č.: 10198/3, Druh pozemku: Zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 462m2

, 

Podiel 1/1 
Pod 838: 
f) spoluvlastnlcky podiel o veľkosti 16/100000 k pozemku parcela registra „C" KN, pare. č.: 10170, Druh 

pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 4m2
, k pozemku parcela registra „C" KN, pare. č.: 

10197, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 268m2
, k pozemku parcela registra „C" 

KN, pare. č. : 10198/1, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 372m2
, k pozemku 



parcela reg istra „C" KN, pare. č.: 10198/2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 
600m2

, k pozemku parcela registra „C" KN, pare. č.: 10198/3, Druh pozemku: Zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 462m2

, 

Podiel 1/1 

Opis predmetu dražby: 
Bvtový dom súp. čfslo 2218, je pokračovaním blokovej zástavby Záhradníckej ulice a zachováva jej 
uličnú čiaru . Nachádza sa na rohu ullc Záhradníckej a Moskovskej v bllzkosti Odborárskeho námestia 
v Bratislave m. č. Staré Mesto. Bytový dom pozostáva z pôvodnej stavby, ktorá mala 6 nadzemných a 1 
podzemné podlažie, nad ktorými bola vykonaná nadstavba 2 podlažl. Byty sú prístupné tromi vchodmi, 
ktoré sú vybavené výťahmi (inštalované sú po 6.NP).Dom je zastrešený sedlovou strechou, krytina 
strechy je pálená škridla, krov je drevený. V podzemnom podlažf sa nachádzajú spoločné priestory domu 
(práčovne, sušiarne a pod.), pivnice patriace k bytom a jeden nebytový priestor, na nadzemných 
podlažiach sa nachádza iba byty. Konštrukcia domu je murovaná z plných pálených tehál v skladovej 
hrúbke 0,50 m. Fasáda domu je zdrsnená, podmurovka omietaná. Dom je postavený v radovej zástavbe 
bytových domov. Byty vo vchode č. 8 sú prístupné jedným spoločným schodiskom, vchod je vybavený 
osobným výťahom . 

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a 
priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, 
zvislé nosné konštrukcie. 
Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: 2 práčovne ,3 sušiarne, 3 kočikárne, výťahy, 

ventilačné komfny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a teplonosné prlpojky, prípojky studenej a teplej 
vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu , elektroinštalácie od skrfr'\ 
merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, okapové rlne a zvody, 
elektrický vrátnik vrátane rozvodov. 

Bvt č. 25, na 7. NP. (6.poschodie) vo vchode: Záhradnícka ul. Č.8. v bytovom dome s.č. 2218. 
Popis bytu je pravdepodobný nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhl/adku pre 
nespristupnenie aj napriek tomu, že vlastnfk prevzal výzvu na spristupnenle do vlastných rúk dňa 
17.01.2018. 
Dispozičné byt pravdepodobne pozostáva z jednej samostatnej obytnej miestnosti s výmerou 21 ,51 m2 
a jednej dennej obytnej miestnosti spojenej s kuchyr'\ou s výmerou 28,38 m2 + 8,26 m2, z chodby 
s výmerou 4,70 m2, kúpeľne s WC s výmerou 6,73 m2. Celkovou výmerou 69,58 m2 

Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú, plynovú, kanalizačnú a dátovú prlpojku a TV rozvod. V byte 
je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorf najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové 
prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, radiátory sú plechové, zvonček, domáci telefón, 
vodomery a poštová schránka. Zdrojom tepla je nástenný plynový turbokotol Buderus s integrovaným 
zásobníkom vody. Okná sú plastové, dvere sú dyhované v drevených zárubniach, vstupné dvere do bytu 
sú bezpečnostné protipožiarne. 
Popis konštrukcií v byte: Aj technické riešenie bytu je pravdepodobné, nakoľko nebo/o umožnené 
vykonať znaleckú obhliadku pre nesprfstupnenie. ~ 
Úpravy vnútorných povrchov sú z dvojvrstvovej vápennej omietky, stropy sú znfžené so zabudovanými 
osvetľovaclmi telesami. Podlahy v obytných miestnostiach sú z veľkoplošných masívnych parkiet v 
ostatných miestnostiach z keramickej dlažby„ Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s 
automatickým istenfm v byte. Vnútorný vodovod v byte je z plastových rúr zhotovené prípojky do 
kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového 
potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. V kuchyni je 
kuchynská linka na báze dreva rozv. dl. 3,60 m, vybavená sklo keramickou varnou doskou, el. rúrou , 
umývačkou riadu, pracovná doska je z prírodného mramoru, drez je granitový, batéria jednopáková, nad 
sporákom je odsávač pár, obklad za linkou je z nerezového plechu. 
Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupmi dverami do bytu, vrátane 
zárubni a hlavnými uzatváracími ventilmi prívodu plynu a elektrickými ističmi pre byt. 

Opis stavu predmetu dražby : 
Bytový dom bol daný do užlvania v roku 1954 a nadstavba sa začala užlvať v roku 2005. Na základe 
miestneho šetrenia a na základe dodaných podkladov je možné konštatovať, že bytový dom nie je 
zateplený, poruchy na obvodovom plášti statického charakteru sa nevyskytujú, na niektorých miestach 
fasády sa vyskytujú poruchy obvodového plášťa vplyvom zatekania. Okná na dome sú prevažne 
plastové, vchodové dvere sú oceľové s domovým vrátnikom 
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Bytový dom má primeranú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav. Dom nevyžaduje opravu, len 
bežnú údržbu. 

Všeobecná hodnota 

Najnižšie podanie 

Minimálne prihodenie : 

Dražobná zábezpeka 

Spôsob zloženia 
dražobnej zábezpeky 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky 

Doklad o zložení 
dražobnej zábezpeky 

Vrátenie dražobnej 
zábezpeky 

Spôsob úhrady 
ceny dosiahnutej 
vydražením 

Dátum obhliadky 

156 000,00 €,podľa ZP č 22/2018 zo dr"la 05.02.2018 

156 000,00 € 

200,00 € 

15.000,00 € 

1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na 
účet dražobníka, č.ú . SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra 
banke, a.s. Bratislava, var. symbol 032018, 

2. bankovou zárukou - veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, 
s.r.o., Kalvlnske nám. 2, 934 01 Levice, 

3. do notárskej úschovy - príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality 
PAMAŠA, s.r.o., Kalvfnske nám. 2, 934 01 Levice, 

4. v hotovosti k rukám dražobníka, 
5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou 

kartou. 

Do otvorenia dražby. 

1. originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných 
prostriedkov z účtu navrhovateľa za predpokladu ich následného 
pripísania na účet dražobníka, 

2. originálom potvrdenia o vklade per"lažných prostriedkov na bankový účet 
v hotovosti vydaného bankou, 

3. originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, 
. 4. originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej 

úschovy, 
5. príjmový doklad od dražobníka 

Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, vrátenie listiny 
preukazujúcej vydanie bankovej záruky, vydanie hotovosti, bez zbytočného 
odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však 
do 3 dni od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. 

Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr 
do 15 dni odo dr"la skončenia dražby na účet dražobníka 

SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. 
symbol 032018 bezhotovostným prevodom, alebo vkladom v hotovosti. 
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započ ítava do ceny dosiahnutej 
vydražením. 

23.02.2018 o 13,00 hod. a 06.03.2018 o 13.00 hod. Obhliadka sa uskutoční 
po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0907 303 983, der"! pred obhliadkou. 

Popis práv a záväzkov na predmete dražby: 
LV č. 6197 - čiastočný 

Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebyt. priestorov podľa § 15 zák.č. 182/93 Z.z. 
v znení zák.č. 151/95 Z.z. 

• Por.č.:175 - Záložné právo v prospech Tatra banky a.s., IČO 00686930 na byt 25Nlp., NP900/-lp. 
Záhradn.8 podľa V-16720/11 zo dl"la 7.7.2011. 

3 



• Por.č.: 175 - Zákonné záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov na byt č.25, 
6.p., Záhradnícka 8 podľa§ 15 ods.1 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z., Z-2150/2017 

• Por. č. : 176 - Záložné právo v prospech Tatra banky a.s., ICO 00686930 na byt 25Nlp., NP900/- lp. 
Záhradn.8 podľa V- 16720/11 zo dr"la 7.7.2011 . 

• Por.č.: 176 - Zákonné záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov na NPč. 12-
N900, -1.p., Záhradnícka podľa§ 15 ods.1 zákona NR SR č.182/1993 Z.z. , Z-2150/2017 

Poznámka pre 8175 a 8176: 
Oznámenie č. 1947/17/LCO dr'\a 22.11 .2017 ozačatl výkonu záložného práva ato predajom na 
dražbe v prospech Tatra banka, a.s. , ICO: 00686930, P-2466/2017 

LV č. 6198- čiastočný 
Vecné bremeno - Právo prechodu cez pare. 10198/1 , 10198/2 a 10198/3 pre škôlku Twistik ako prístup 
na parc.10169 v zmysle G.P. 1/99 - Vz 497/99 

• Por.č.:37 - Záložné právo v prospech Tatra banky a.s., ICO 00686930 na pozemky p.č. 10170, 
10197, 10198/1-10198/3 podľa V-16720/11zodr"la7.7.2011 . 

• Por.č.:37 - Zákonné záložné právo na pozemky p.č. 10170, 10197, 10198/1, 10198/2, 10198/3 v 
podiele 1255/100000 v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (AMC 
správa nehnuteľnosti, s.r.o., ICO: 35788607) podľa §15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z., Z-18407/15 

• Por.č.: 37 - Zákonné záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov na pozemky 
reg.C KN parc.č.10170 , 10197,10198/1,10198/2 , 10198/3 v podiele 1255/100000 podľa§ 15 ods.1 
zákona NR SR č. 182/1993 Z.z., Z-2150/2017 

• Por. č.: 38 - Záložné právo v prospech Tatra banky a.s., ICO 00686930 na pozemky p.č. 10170, 
10197, 10198/1-10198/3 podľa V-16720/11 zo dňa 7.7.2011 . 

• Por.č.: 38 - Zákonné záložné právo na pozemky p.č. 10170, 10197, 10198/1, 10198/2, 10198/3 v 
podiele 16/100000 v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (AMC 
správa nehnuteľností, s.r.o., IČ:O: 35788607) podľa §15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. , Z-18407/15 

• Por.č.:38 - Zákonné záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov na pozemky 
reg.C KN parc.č.10170,10197 , 10198/1 , 10198/2 , 10198/3 v podiele 16/100000 podľa § 15 ods.1 
zákona NR SR č.182/1993 Z.z., Z-2150/2017 

Poznámka pre B 37 a B 38: 
Oznámenie č. 1947/17/LCO dr'\a 22.11 .2017 o začatí výkonu záložného práva a to predajom na 
dražbe v prospech Tatra banka, a.s., ICO: 00686930, P-2466/2017 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: 
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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 v zmysle osobitného zákona (Zákon č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v 
čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dr"lu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením 
vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby. 

Podmienky odovzdania predmetu dražby: 
- vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny 

dosiahnutej vydražením do 15 dní, 
- predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej 

zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov, 
- užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby o čom dražobnlk vyhotov! 

zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. 
- predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverl, vrát, ovládače od diaľkovo 

ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy 
a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médii. 

Priebeh dražby osvedči notárskou zápisnicou : JUDr. Katarína Valová PhD., notár so sídlom 
Pribinova 1 O, 811 09 Bratislava. 
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Registráciu v Notárskom centrálnom registri dobrovoľných dražieb vykoná: JUDr. Yvlin 
Hôrômpôliovä, notár so sídlom Na bašte 1, Levice. 

Poučenie podľa§ 21 ods. 2 až 6 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: V prípade, ak sa 
spochybr"luje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá 
tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby urči l neplatnosť dražby. Právo domähať 
sa určenia neplatnosti dražby zaniká , ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dr"la príklepu okrem prípadu, 
ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spächaním trestného činu a zärover"l ide o dražbu domu alebo 
bytu, v ktorom mä predchädzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa 
osobitného predpisu, v tomto prípade je možné domähať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. 
V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. 
Osoba, ktorá podala na súde takúto žalobu je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie 
súdneho konania. 
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, 
predchädzajúci vlastník a žalobca. 
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu sa neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dr"lu 
príklepu. 
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou 
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobnlkom na tom istom mieste a ak 
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá mä k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo 
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
Účastnlkom dražby môže byľ osoba, ktorá sp(ňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. 
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby s výnimkou 
zamestnancov navrhovateľa dražby a osôb nf m poverených platia vstupné najviac 3,32 €. 

Dražobnfk upozorňu!e všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu 
preukázať na!neskôr do začatia dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia. 

V Leviciach, di'\a AO- .02.2018 

\ 

urazby a rea1;, . '1AŠA ·· "'' s r o 
I 

J 

Kalvfnske ná1; . ,111? 2 ' • • · 
93401 Lovq; 

IÔO: 36 706 :: ~•~ @ .................. ......... .. i. .... \; ........ ~R.OS ~:~~~,~~~2t; fl:' (!(l 
Ing. Štefan Agh ·" • , •„: 1) ttao1N 

konateľ spoločnosti 

tfi' 
V Bratislave, dr"la _t_.02.2018 

Ing. Jozef Kotleba 
vedúci oddelenia Late Collections 

/ 

JUDr. Simona Kolekovä 
špecialista vymáhan ia retailových 

pohľadávok , sr. 

Rovnopis Oznámenia o dobrovoľnej dražbe s overeným podpisom navrhovateľa je v zmysle § 17 ods. 8 
zákona č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov uložený v sídle dražobníka. 
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