
OZNÁMENIE O DRAžBE 

v zmysle ust.§ 17 zákona č. 25712002 Z. z. o dobrovoľných dražbách 
v znenl neskoršlch predpisov (ďalej „ZoDD") 

DRAžOBN(K: 

Obchodné meno: 
Sldlo: 
Korešpondenčná adresa: 
IČO: 
DIČ: 
Registrácia: 

Za spoločnosť: 
Bankové spojenie: 
Člslo účtu: 

(ďalej .Dražobnlk") 

NAVRHOVATEĽ DRAŽBY: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH : 
Registrácia: 

Za spoločnosť: 
Bankové spojenie: 
ČISIO účtu: 

(ďalej „Navrhovater dražby") 

Prvý dražobný dom, s. r. o. 
Hviezdoslavova 43, 974 01 Banská Bystrica 
Dolná 6, 97 4 01 Banská Bystrica 
47 497 793 
2023916664 
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica 
Oddlel: Sro, Vložka č. : 25435!S 
Mgr. Zuzana Gregorová, konateľ 
Všeobecná úverová banka, a. s. 
SK38 0200 0000 0032 107 4 4853 

SKODA & SKODA s.r.o. 
Komenského 30, 974 01 Banská Bystrica 
36 817 872 
2022425856 
SK2022425856 
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica 
Oddiel: Sro, Vložka č.: 13469/S 
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., konateľ 
Všeobecná úverová banka, a. s. 
SK54 1100 0000 0029 2885 0706 

DÁTUM KONANIA DRAžBY: 18.04.2018 

ČAS OTVORENIA DRAŽBY: 10:30 hod. 

MIESTO KONANIA DRAžBY: Hotel Esprit, adresa: Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava -
Petržalka 

KOLO DRAŽBY: Prvé kolo dražby 

PREDMET DRAŽBY: 

Predmetom dražby sú nasledovné nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálny 
odbor, na liste vlastnlctva č. 8314, vedenom pre okres Bratislava 1, obec Bratislava - m. č. Staré 
Mesto, katastrálne územie Staré Mesto: 

a) Byt ~. O - 5.3, nachádzajúci sa na 5„ p. Bytového domu so súpisným číslom 3004, postaveného 
na pozemku registra .KN-C" pare. č. 7617/ 1, v Bratislave na ul. Leškova, vchod č. 3A, ktorý je 
evidovaný na liste vlastnlctva č. 8314 vedenom Okresným úradom Bratislava I, katastrálnym 
odborom, obec BA-m.č. STARI: MESTO, katastrálne územie Staré Mesto, 

- v spoluvlastnlckom podiele 1/1 

b) spoluvlastnfcky podiel o veľkosti 12846 I 303900 na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach tohto domu, z titulu vlastnfctva bytu špecifikovaného pod plsm. a), 



- v spoluvlastníckom podiele 1/1 

c) spoluvlastnlcky podiel o veľkosti 12846 I 303900 na pozemkoch registra .KN-C", ktoré sú 
evidované na liste vlastníctva č. 8314 vedenom Okresným úradom Bratislava 1, katastrálny odbor, 
obec BA-m .č. STARÉ MESTO, katastrálne územie Staré Mesto, 

pare. č.: 7617/ 1 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 472 m2
; 

pare. č.: 7617/ 2 -Zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2 ; 

pare. č.: 7617/ 3 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2
; 

pare. č.: 7617/ 4 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2
; 

- v spoluvlastníckom podiele 1/1 

(ďalej nehnuteľnosti špecifikované pod plsm. a) až c) len „Byť') 

d) Nebytový priestor č. 2 - 1 - Garáž, nachádzajúci sa na suterén. p. Bytového domu so súpisným 
člslom 3004, postaveného na pozemku registra „KN-C" pare. č. 7617/ 1, v Bratislave na ul. 
Leškova, vchod č. 3A, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 8314 vedenom Okresným úradom 
Bratislava 1, katastrálnym odborom, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, katastrálne územie Staré 
Mesto, 

- v spoluvlastníckom podiele 1/13 

e) spoluvlastnícky podiel o veľkosti 36069 I 303900 na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach tohto domu, z titulu vlastníctva nebytového priestoru špecifikovaného pod plsm. d), 

- v spoluvlastnfckom podiele 1/13 

f) spoluvlastnícky podlel o veľkosti 36069 I 303900 na pozemkoch registra .KN-C", ktoré sú 
evidované na liste vlastníctva č. 8314 vedenom Okresným úradom Bratislava 1, katastrálny odbor, 
obec BA-m.č. STARÉ MESTO, katastrálne územie Staré Mesto, 

pare. č.: 7617/ 1 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 472 m2
; 

pare. č.: 7617/ 2 -Zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2
; 

pare. č.: 7617/ 3 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2
; 

pare. č.: 7617/ 4 -Zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2
; 

- v spoluvlastníckom podiele 1/13 

(ďalej nehnuteľnosti špecifikované pod písm. d) až f) len „Nebytový priestor") 

OPIS PREDMETU DRAžBY: 

Obytný dom je 11-podlažný monolitický železobetónový stlpový, 2 podzemné a 9 nadzemných podlažl 
s plochou strechou. Povrchová úprava vonkajšlch stien obytného domu je na báze umelých omietok, 
vonkajší obvodový plášť bytového domu je obložený kontaktným zatepfovaclm systémom. Na 
schodisku obytného domu a komunikačných priestoroch je povrchová úprava podlahy z keramickej 
dlažby. V suteréne (1. PP až 2. PP) sú nebytové priestory - pivnice patriace k jednotlivým bytom 
a garážové státia, v ostatných podlažiach sa nachádzajú byty a nebytové priestory - kancelárie. 
Obytný dom je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, má prlpojku zemného plynu 
a elektrickú prlpojku. 

Byt pozostáva zo štyroch obytných miestnosti vrátane kuchyne, kúpeľne, WC, sklad , chodby a loggie. 
Výmera podlahovej plochy bytu je 126,63 m2

• Do podlahovej plochy bytu nie je započítaná plochy 
loggie. V byte sú na stenách realizované vápenné omietky, stropy s rovným podhľadom , okná 
a balkónové dvere sú hlinlkové s izolačným sklom. Vstupné dvere sú protipožiarne bezpečnostné 
s ocerovou zárubňou , interiérové dvere sú hladké, plné aj z časti zasklené s drevenou obložkovou 
zárubňou , povrchové úpravy podláh v obytných miestnostiach, chodbe, kuchyni a sklade sú 
z veľkoplošných laminátových dosák. V kuchyni je osadená kuchynská linka, inštalovaná je elektrická 
varné doska, elektrická teplovzdušná rúra, kuchynský nerezový drez, odsávač pár, umývačka riadu. 
Bytové jadro je murované. V kúpeľni je keramická dlažba a keramický obklad, je osadená plastová 



var"la, sprchovací kút, dve keramické umývadlá, vodovodná a sprchovacia batéria, je inštalovaná 
keramická splachovacia misa so zabudovanou nádržkou na vodu, bidet a keramické umývadlo. Byt je 
vykurovaný z vlastnej kotolne umiestnenej v nebytových priestoroch bytového domu, radiátory sú 
plechové, panelové. V chodbe a jednej miestnosti je na stene osadená klimatizačná jednotka. Byt je 
s úplným základným príslušenstvom, je priamo osvetlený, vetrateľný a vykurovaný. 

Nebytový priestor • garážové státie je prístupné z vnútorného komunikačného priestoru domu 
a vonkajšieho priestoru cez garážové vráta. Povrchová úprava garážového státia je z drátko betónu. 
V nebytových priestoroch sú realizované vápenné omietky, stropy s rovným podhľadom. Garážové 
vráta sú plastové, segmentové. Nebytový priestor je umelo osvetlený, vetrateľný cez 
vzduchotechnické zariadenia. 

Opis stavu predmetu dražby: 

Znalcom bolo konštatované, že bytový dom je v dobrom technickom stave. Konštrukčné závady, ktoré 
by mohli výrazne ovplyvňovať alebo obmedzovať užívanie predmetného domu alebo bytu tvoriaceho 
predmet znaleckého posudku neboli zistené. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú žiadne vonkajšie 
znaky statických ani Iných porúch a poškodení. Údržba prvkov krátkodobej ako aj dlhodobej životnosti 
je tiež dobre zabezpečovaná, ich stav zodpovedá veku pri primeranej údržbe. Na zéklade 
konštrukčného vyhotovenia a súčasného technického stavu a veku bytového domu znalec uvažuje so 
základnou životnosťou 80 rokov. 

POPIS PRÁV A ZÁVÄZKOV K PREDMETU DRAŽBY VIAZNUCICH: 

Popis prév a záväzkov viaznucich k Bytu 

Poznámky uvedené na liste vlastnfctva k Bytu: 

- Upovedomenie o začatí exekúcie zriadenlm exekučného záložného práva v prospech GM FIN, 
s.r.o. (ICO 36437271), na byt č.0-5.3, na 5.p., vchod Leškova 3A, podľa EX 361/2016 zo dfla 
20.05.2016, (súdny exekútor Mgr. Petr Krušina), P-1390/16 

- Upovedomenie o začatl exekúcie predajom nehnuteľnosti v prospech opráv.: Inšpektorát práce 
Bratislava, ICO 43867472, na byt č.0-5.3/ Sp., vchod Leškova 3A, podľa EX 2718/2016 zo dfla 
29.9.2016, (súdny exekútor JUDr. Bohumil Kubát, P-2631/16 

- Upovedomenie o začatí exekúcie zriadenlm exekučného záložného práva a o začatí exekúcie 
predajom nehnuteľnosti v prospech HEURA servlces s.r.o., Bratislava, (IÔO: 47389028}, na byt 
e.0-5.3/5.p., vchod Leškova 3A, podľa EX 16/2016 zo dfla 12.12.2016, (súdny exekútor JUDr. 
Galina Juhászová, Košice}, P-3345/16 

- Začatie súdneho konania vedeného na Okresnom súde Bratislava 1 sp.zn.: 36Exre/31/2017 o 
určenie neplatnosti právneho úkonu k bytu č. 0-5.3 na 5.p., vchodu Leškova 3A. P-745/17 

- Okresný súd Bratislava 1 nariaďuje neodkladné opatrenie- zákaz nakladať s nehnuteľnosťou byt 
0-5.3/5p. Leškova 3A, robiť akékoľvek zmeny v KN, zakladať, scudzovať nehnuteľnosti a robiť iné 
právne úkony a to až do rozhodnutia súdu vo veci samej, podľa uznesenia 30Cb/63/2017-49, P-
1933/17 

- Poznamenáva sa podanie návrhu na začatie konania v právnej veci navrhovateľa Podnikateľské 
združenie (IÔO: 42175658) na Okresný súd Bratislava 1 zo dňa 10.07.2017 pod sp.zn.: 
33Cb/101/2017 o vydanie neodkladného opatrenia k bytu č.0-5.3 na 5.p., vchod Leškova 3/A, P-
1587/2017 

- Oznámenie č. 041/2017 o začatl výkonu záložného práva a to predajom na dražbe, v zm~sle 
§151 1 ods. 4 zákona č.40/1964 Zb. Obč. zákonníka, v prospech: HEURA services s.r.o., ICO: 
47389028, P-969/17 



- Oznámenie č. 18012017/RCWO/MBA zo dňa 23.03.2017 o začaU výkonu záložného práva a to 
predajom na dražbe v prospech Tatra banka a.s., IČO: 00686930, P-670/17 (postupník SKOOA 
& SKODA s.r.o.) 

Ťarchy uvedené v ČASŤ C: ŤARCHY na liste vlastníctva k Bytu: 

- Právo vyplývajúce z vecného bremena pôsobiace 'In rem' v prospech oprávneného- výlučného 
vlastníka nehnuteľnosti pozemok parc.č. 7617, spočívajúce v povinnosti vlastnlka pozemku 
parc.č. 7621, parc. č. 7622, stavby súp.č. 103004 stojacej na pozemku parc.č. 7621, v rozsahu 
vyznačenom v GP č. 012107 zo dl"la 19.02.07, strpieť právo vstupu, právo prechodu a prejazdu 
osobných motorových vozidiel, nestavať žiadnú stavbu v rozsahu vyznačenom v GP, strpieť 
vybudovanú prípojku- vodovodnú, plynovú, telefónu a kábelovej televlzie, strpieť pripojenie na 
kanalizačnú prlpojku, dáva súhlas na napojenie sa na vodovodnú prípojku podľa zmluvy o 
zriadení vecného bremena vedenej vo V-8652/07 zo dňa 30.03.07 
Právo vyplývajúce z vecného bremena pôsobiace 'in rem' v prospech oprávneného- výlučného 
vlastníka nehnutelnosti stavby stojacej na parc.č. 7617/1, pozemkov parc.č. 7617/1 , 2, 3, 4, 
spočívajúce v povinnosti vlastnfka pozemku parc. č. 7621 , parc.č. 7622, stavby súp.č. 103004 
stojacej na pozemku parc.č. 7621, v rozsahu vyznačenom v GP č. 077/07 zo dl'\a 14.09.07, 
strpieť právo vstupu, právo vykonať nevyhnutné stavebné úpravy, nestavať žiadnú stavbu v 
rozsahu vyznačenom v GP, podľa zmluvy o zriadení vecného bremena vedenej vo V-39169/07 
zo dl'\a 21 .12.07 

- Záložné právo v prospech Tatra banka, a.s„ ICO: 00686930 na byt č. 0-5.315.p., Leškova 3A 
podľa V-32813/15 zo dňa 16.12.2015 ( Z4366/2018 - Zmluva o postúpenr pohľadávky na 
spoločnosť SKODA & SKODA s.r.o. !CO: 36 817 872) 

- Exekučné záložné právo v prospech: v prospech GM FIN, s.r.o. (ICO 36437271), na byt č. 0-5.3, 
na 5.p., vchod Leškova 3A, podľa EX 361/2016 zo dňa 23.11.2016, (súdny exekútor Mgr. Petr 
Krušina), Z-25485/16 

- Exekučné záložné právo v prospech: Inšpektorát práce Bratislava, IČO 00166367, na byt č.0-5.3, 
na 5.p., vchod Leškova 3A, podľa EX 2718/2016 zo dl'la 8.9.2016, (súdny exekútor JUDr. 
Bohumil Kubát), Z-19630/16. 

- Zákonné záložné právo na byt 5.3/5p. Leškova 3A, v prospech ostatných vlastnrkov bytov 
a nebytových priestorov, podľa§ 15 zákona 182/1993 Zb. , Z-22508/2016 

- Exekučné záložné právo v prospech: HEURA services s.r.o., IÔO 47389028, na byt č.0-5. 3/Sp., 
vchod Leškova 3A, podľa EX 16/2016 zo dl'\a 29.5.2017, (súdny exekútor JUDr. Galina 
Juhászová), Z-103781201 7 

Popis práv a záväzkov viaznuclch k Nebytovému priestoru 

Poznámky uvedené na liste vlastnictva k Nebytovému priestoru: 

- Upovedomenie o začatr exekúcie zriadenrm exekučného záložného práva v prospech GM FIN, 
s.r.o. (IČO 36437271), na nebyt priestor č. 1, na -1 .p., vchod Leškova 3A v podiele 1/13, podľa 
EX 361/2016 zo dl'\a 20.05.2016, (súdny exekútor Mgr. Petr Krušina), P-1390/16 

- Upovedomenie o začaU exekúcie predajom nehnuteľnosti v prospech opráv.: Inšpektorát práce 
Bratislava, ICO 43867472, na nebyt.pr.garáž 1/-1p. Leškova 3A v podiele 1/13, podľa EX 
271812016 zo dňa 29.9.2016, (súdny exekútor JUDr. Bohumil Kubát, P-2631/16 

- Rozhodnutie o zabezpečení daňového nedoplatku zriadenfm záložného práva v prospech Mesta 
Žarnovica na nebytpr. 2-1/-1p. Leškova 3A, podľa rozhod. č. 2170/212016 vykonateľné zo dl'la 
21 .11.2016, P-3132116 



- Oznámenie č. 041/2017 o začatl výkonu záložného práva a to predajom na dražbe, v zmysle 
§151 1 ods. 4 zákona č.40/1964 Zb. Obč. zákonníka, v prospech: HEURA services s.r.o., IČO: 
47389028, P-969/17 

- Okresný súd Bratislava 1 nariaďuje neodkladné opatrenie- zákaz nakladať s nehnuteľnosťou 
nebyt.pr. garáž 1/-1p. Leškova 3A v podiele 1/13, robiť akékoľvek zmeny v KN, zakladať, 

scudzovaf nehnuteľnosti a robif iné právne úkony a to až do rozhodnutia súdu vo veci samej, 
podľa uznesenia 30Cb/63/2017-49, P-1933/17 

- Oznámenie č. 160/2017/RCWO/MBA zo dňa 23.03.2017 o začatí výkonu záložného práva a to 
predajom na dražbe v prospech Tatra banka a.s., IČO: 00666930, P-670/17 

Ťarchy uvedené v ČASŤ C: ŤARCHY na liste vlastnfctva k Nebytovému priestoru: 

- Právo vyplývajúce z vecného bremena pôsobiace 'in rem' v prospech oprávneného- výlučného 
vlastníka nehnuteľnosti pozemok parc. č. 7617, spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku 
parc.č. 7621, parc.č. 7622, stavby súp.č. 103004 stojacej na pozemku parc.č. 7621, v rozsahu 
vyznačenom v GP č. 012107 zo dňa 19.02.07, strpieť právo vstupu, právo prechodu a prejazdu 
osobných motorových vozidiel, nestavať žiadnú stavbu v rozsahu vyznačenom v GP, strpieť 
vybudovanú prípojku- vodovodnú, plynovú, telefónu a kábelovej televízie, strpieť pripojenie na 
kanalizačnú prípojku, dáva súhlas na napojenie sa na vodovodnú prlpojku podľa zmluvy o 
zriadenl vecného bremena vedenej vo V-8652/07 zo dl"la 30.03.07 

- Právo vyplývajúce z vecného bremena pôsobiace 'in rem' v prospech oprávneného- výlučného 
vlastnlka nehnuteľnosti stavby stojacej na parc.č. 7617/1 , pozemkov parc.č. 7617/1, 2, 3, 4, 
spOčívajúce v povinnosti vlastníka pozemku parc.č. 7621, parc.č. 7622, stavby súp. č. 103004 
stojacej na pozemku parc.č. 7621, v rozsahu vyznačenom v GP č. onto7 zo dňa 14.09.07, 
strpieť právo vstupu, právo vykonať nevyhnutné stavebné úpravy, nestavať žiadnú stavbu v 
rozsahu vyznačenom v GP, podra zmluvy o zriadení vecného bremena vedenej vo V-39169/07 
zo dňa 21.12.07 

- Záložné právo v prospech Tatra banka, a.s., IČO: 00686930 na nebyt. pr. garáž č. 1/-1 .p., 
Leškova 3A v podiele 1/13 podra V-32813/15 zo dňa 16.12.2015 ( Z4366/2018 - Zmluva 
o postúpení pohľadávky na spolOčnosť SKODA & SKODA s.r.o. IČO: 36 817 872) 

- Exekučné záložné právo v prospech: v prospech GM FIN, s.r.o. (IČO 36437271 ), na nebyt.pr. 
garáž č. 1/-1p., vchod Leškova 3A v podiele 1/13 podra EX 361 /2016 zo dna 23.11.2016, (súdny 
exekútor Mgr. Petr Krušina) , Z- 25485116 

- Exekučné záložné právo v prospech: Inšpektorát práce Bratislava, ICO 00166367, na NP-garáž 
č.2-1/sut, vchod Leškova 3A (podiel 1113) podľa EX 2718/2016 zo dňa 8.9.2016, (súdny exekútor 
JUDr. Bohumil Kubát), Z-19630/16. 

- Záložné právo na zabezpečenie daňového nedoplatku v prospech Mesta 2arnovica na nebyt.pr. 
2-1/-1 p. Leškova 3A, podra rozhod. č. 2170/212016 právoplatné dl"la 6.12.2016, Z-25234/16 

SPÔSOB STANOVENIA CENY PREDMETU DRAžBY: 

Spôsob ohodnotenia: 
Znalec: 
Čfslo znaleckého posudku: 
Dátum vyhotovenia: 
Všeobecná cena: 

NAJNl.tŠIE PODANIE: 

MINIMÁLNE PRIHODENIE: 

Znalecký posudok 
Ing. Juraj Talian, PhD., Hrobákova 13, 851 02 Bratislava 
1212018 
11 .03.2018 
314.000,00 EUR 

251 .200,00 EUR 

5.000,00 EUR 



1 

1 

, 

DRAžOBNÁ ZÁBEZPEKA: 

Výška dražobnej zábezpeky: 

SpOsob zloženia dražobnej zábezpeky: 

Dražobnú zábezpeku je možné zložiť 
A Dražobnlkovi: 

• v peniazoch, a to 

15.000,00 EUR 

- v hotovosti do pokladne dražobníka, 
- bezhotovostným prevodom na bankový účet dražobníka, 
- vkladom hotovosti na bankový účet dražobníka alebo 
- poštou, formou poštového poukazu, za podmienok stanovených poskytovateľom 

poštových služieb alebo 
• vo forme bankovej záruky. 

8. Do notárskej úschovy: 
• v peniazoch, 
• vo forme bankovej záruky. 

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou. 

Adresa na zlofenie dralobnej zábezpeky do pokladne dražobnfka: 
Kancelárii dražobnlka Prvý dražobný dom, s.r.o.: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, a to v pracovných 
dr'loch v čase od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod .. V der'\ konania dražby môže účastník 
dražby zložiť v hotovosti dražobnú zábezpeku v dražobnej miestnosti, a to najskôr 30 minút pred 
otvorením dražby. 

Platobné údaje pre zloženie dražobnej zábezpeky na bankový účet dratobnika: 
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Člslo účtu: IBAN: SK38 0200 0000 0032 1074 4853 
SWIFT (BIC): SUBASKBX 

Platbu, ktorou účastnlk dražby skladá dražobnu zábezpeku je potrebné identifikovať variabilným 
symbolom (VS): 201801 . Ak dražobnu zábezpeku skladá fyzická osoba, je potrebné pri platbe uviesť 
meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej osoby; ak dražobnú zábezpeku skladá právnickä osoba, je 
potrebné pri platbe uviesť obchodné meno, sldlo a IČO právnickej osoby. Dražobnlk upozorr'luje 
záujemcov, že bez uvedenia vyššie uvedenej Identifikácie platby nebude možné platbu správne 
identifikovať na účely splnenia požiadavky zloženia dražobnej zábezpeky. 

Doklad, preukazujúci zloženie dratobnej zábezpeky: 
pri vklade hotovosti do pokladne dražobnlka - príjmový pokladn ičný doklad vystavený 
dražobníkorn; 
pri zloženl dražobnej zábezpeky do notárskej uschovy - notárska zápisnica o prijatf sumy 
rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy za účelom zloženia dražobnej 
zábezpeky v predmetnej dražbe, z ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiterovi udelený na dražbe 
prlklep bude úschova vydaná dražobnlkovl; 
pri bezhotovostnom prevode na bankový účet dražobníka - potvrdenie banky o prijatl príkazu na 
prevod sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na bankový úeet dra:!obnika s uvedenlm 
variabilného symbolu a ostatných identifikačných udajov platby podľa tohto oznámenia o dražbe, 
a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na bankový úeet dražobníka pred uplynutím lehoty 
na zloženie dražobnej zábezpeky; 
pri vklade hotovosti na bankový učet dražobníka - potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa 
výške dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobnlka s uvedenlm variabilného symbolu 
a ostatných identifikačných údajov platby podľa tohto oznámenia o dražbe, a to pod podmienkou, 
že suma bude priplsaná na bankový účet dražobnlka pred uplynutím lehoty na zloženie 
dražobnej zábezpeky; 
pri zaslaní dražobnej zábezpeky poštou - potvrdenie pošty o prijatí per'lažnej zásielky vo výške 
rovnajucej sa výške dražobnej zábezpeky s uvedenlm s uvedením variabilného symbolu 
a ostatných identifikačných údajov platby podľa tohto oznámenia o dražbe, na doručenie do 



vlastných rúk dražobníka, a to pod podmienkou, že zásielka bude spôsobilá na prevzatie 
dražobnfkom pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky; 
pri zložení dražobnej zábezpeky vo forme bankovej záruky - predloženie záručnej listiny 
v zmysle ust. § 313 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnlka v znenl neskorších 
predpisov, v ktorej banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške dražobnej zábezpeky vydá 
dražobnfkovi, ak bude osobe, za ktorú sa banková záruka vydáva, udelený prfklep na dražbe. 

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: 
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa konči otvorenlm dražby. 

Spl>sob vrátenia dražobnej zábezpeky: 

Oražobnlk bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastnlkovl dražby, ktorý predmet dražby 
nevydražil ,zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpeč! jej vydanie z notárskej úschovy. 

Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby 
nevydražil, je dražobník povinný bez zbytočného odkladu vrátiť účastníkovi dražby. 

Listiny, ktorými oprávnené osoby preukázali svoje práva k predmetu dražby alebo vznik pohľadávok, 
vráti dražobnlk týmto osobám bez zbytočného odkladu po skončenl dražby; ak sa však dražba 
neskonči udelenlm príklepu, vráti dražobnfk listiny týmto oprávneným osobám bez zbytočného 
odkladu po márnom uplynutl lehoty na podanie návrhu na vykonanie opakovanej dražby alebo po 
skončení opakovanej dražby. 

V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu. 

Ak je dražba zmarená vydražiteľom , dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej 
prfslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje 
sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiterom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na 
náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť 
vráti vydražlterovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. 

Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť 
nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to piati aj na náklady opakovanej 
dražby konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiterom. 

SPÔSOB ÚHRADY CENY DOSIAHNUTEJ VYDRAžENfM: 

Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydraženlm najneskôr do 15 dní odo dna skončenia 
dražby v hotovosti alebo na účet dražobníka účet vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN: 
SK38 0200 0000 0032 1074 4853, SWIFT {BIC): SUBASKBX, variabilný symbol {VS): 201801 , fyzická 
osoba uvedie meno, priezvisko a rodné číslo; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo a IČO. 
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu 
dosiahnutej vydražením hneď po skončenf dražby. 

Dražobná zábezpeka sa vydražiterovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením; to neplatí 
v prlpade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiterom zložená vo forme bankovej záruky. 

Ak bola vydražiterom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej 
záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie 
uvedenej, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydraženlm 
vrátiť vydražiterovi záručné listy. 

Pri úhrade ceny dosiahnutej vydražením je dražobní aj vydražiteľ povinný postupovať v súlade ust. 
zákona č. 39412012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskoršfch predpisov. 



OBHLIADKA PREDMETU DRAŽBY: 

Dátum a čas prvej obhliadky: 
Dátum a čas druhej obhliadky: 

20.03.2018 o 14:00 hod. 
03.04.2018 o 14:00 hod. 

Miesto obhliadky: Leškova 3A, B 11 04 Bratislava. 

Organizačné pokyny: 
Stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutočni pred bytovým domov, v ktorom sa nachádza predmet 
dražby, na adrese: Leškova 3A, 811 04 Bratislava. Pre bližšie informácie a pokyny ohľadom obhliadky 
predmetu dražby môže záujemca kontaktovať: Mgr. Tomášik Michal, kontakt +421 948 376 167, e
mail: tomasik@skodalegal.sk 

NADOBUDNUTIE VLASTN(CKEHO PRÁVA K PREDMETU DRAŽBY: 

Ak uhrad il vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho 
vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatr, ak je vydražiterom 
osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu 
(zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znenl neskorších predpisov), ak v 
čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. 

Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami 
vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie použivať obchodné meno spojené s 
podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z 
priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého 
podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva alebo zmluve 
o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražitera všetky práva a 
záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. 

Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručl vlastník podniku za splnenie záväzkov, ktoré prešli 
s prechodom práv k podniku alebo jeho časti na vydražitera. 

PODMIENKY ODOVZDANIA PREDMETU DRAžBY VYDRAŽITEĽOVI: 

Užívacie právo prechádza na vydražitera odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdanl. 

Ak nadobudol vydražiter vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný 
podra odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na 
nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražlteľa k predmetu dražby, bez 
zbytočného odkladu vydražiterovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. 

Predmet dražby je predchádzajúci vlastnlk povinný odovzdať vydražiterovl na základe predloženia 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa dražbe bez zbytočných 
prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici 
uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobnlka, vydražiteľa a 
predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva 
nachádzal pri odovzdanl práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby. 

Zápisnicu o odovzdanl predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ 
a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane 
vydražiter. Ak niektorá osoba odmietne 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 
pouč!. 

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatrm predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť 
sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci 
vlastnik, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá Ich postihla. 



·o:.nrm~::cipqJEBE:Ji DRAžBY NOTÁRSKOU ZÁPISNICOU: 

PouCelE ~z:. 
DRAŽ'B~ 

_ ~ -:at Ra,ská 3, 811 08 Bratislava 

• 21 OOS. 2 Až. 6 ZÁKONA Č. 527/2002 Z. Z. O DOBROVOĽNÝCH 

V pr:a:11: ~„ sc s::x:c-:~ ... - ,"E ~tnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, 
môže :s:ca ~ :r= že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť 
draž: =-=- _ -:c:r-.:a-.ar sa :rčenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo 
dňa cr •-EC... ~ ~ 'padu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu 
a za<:wt ~ OE :: ":ažou domu alebo bytu ,v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby 
v čase -:r ~ ..-.,;äsený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (§ 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o 
hJäse- :XX:.,'::. občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znenl 
zá1a::Gi ! ~Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutr 
te;:n e-c... V pripade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok 
tý'r<a 

Osooa, ktorá podala na súde žalobu podľa o určenie neplatnosti dražby odseku 2 ust.§ 21 zákona č. 
527'2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znenl neskorších predpisov, je povinná oznámiť 
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. 

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, 
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2 ust. § 21 zákona č. 527/2002 Z. 
z. o dobrovoľných dražbách v znenl neskoršlch predpisov. 

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnO, 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 má k predmetu dražby iné ako vlastnícke 
právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby Iné práva, že Ich m6žu preukázať 
najneskôr do začatia dražby a uplatnlf na dražbe ako dražitelia. Účastnlkom dražby m6že byť 
osoba, ktoré spiňa podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovorných dražbách 
v zneni neskorilch predpisov a dostavila sa s cierom urobiť podanie. Ostatné osoby platia 
vstupné 3,32 EUR. 

.&-11!'f'RJIJ'LJA s. r. o. 
osť: 
ová, PhD., konateľ 


