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Číslo registrácie poslednej 

OD PS0176/17 

listiny v NCRdr: 92112018 

Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o. 
Mostová 2. 811 02 Bratislava - Staré Mesto 
IČO: 45684618 
DIC: 2023085152 
OR OS Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka člslo: 66827/B 

Navrhovateľ dražby: Tatra banka, a.s. 
Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 
IČO: 00686930 
OR OS Bratislava 1 oddiel: Sa, vložka člslo 71/B 

Dátum konania dražby: 20.03.2018 

Čas otvorenia dražby: 11 :30 hod. 

Miesto konania dražby: Zasadačka na prlzemf, Apollo klub, Súkennlcka 4, 821 09 Bratislava, okres 
Bratislava 11, Bratislavsky kraj. 

Opakovanie dražby: 2. kolo 

Predmet dražby: súbor veci 

LVč. Okresný úrad Okres Obec Katastrálne územie 

5933 Bratislava Bratislava 1 BA-m.č. Staré Mesto Staré Mesto 

Byt: 

Charakteristika (člslo Súp.č. Postavená na Druh a popis Podiel priestoru na spoločn9ch 
bytu, čislo vchodu, stavby: pozemku· stavby: častiach a spoločn9ch zariadeniach 
čislo poschodia, parcele registra domu súpisné č. 2732: 

1 adresa) : "C" evidovanej 
na katastrálnej 
mape: 

Byt č . 7, 
Vchod: Blumentálska 8, 

suterén. 2732 10322 9 - Bytový dom 678110000 
Adresa: Blumentálska 

2732/8, 811 07 
Bratislava 

Spoluvlastnlcky podiel v 1/1. 

LV č. Okresn9 úrad Okres Obec Katastrálne územie 

6204 Bratislava Bratislava 1 BA-m.č. Staré Mesto Staré Mesto 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape: 

Parcelné člslo Druh pozemku V9mera /m2/ 

10322 Zastavané plochy a nádvoria 270 

Spoluvlastnícky podiel v 677/10000. 

Platiť sa oplatí s.r.o., Mostovii 2, 81102 Bratislava -Staré Mesto 
Tel.: +421 2 322 027 10-12, fax: +421 2 322 027 15, E-mail:drazby@platitsaoplati.sk,www.platitsaoplati.sk 
IČO: 45 684 618, DIČ : 2023085152 
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA 1, oddiel: Sro, vložka éfslo: 66827/B 



Opis predmetu dražby: Dvojizbový byt č. 7, v suteréne, vo vchode Blumentálska 8, na ulici 
Blumentálska v meste Bratislava, v bytovom dome súpisné č. 2732 
postavenom na parcele registra ''C" evidovanej na katastrálnej mape pod 
parcelným č. 10322. K bytu prislúcha podiel priestoru na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach bytového domu o veľkosti 678/10000. 
Spoluvlastnlcky podiel vo výške 677/10000 k parcele reg istra "C" evidovanej 
na katastrálnej mape pod parcelným č. 10322. Vypočítaná podlahová 
plocha je 84,77 m2. 
Obytný dom je murovaný, postavený v roku 1899. Strecha je sedlová s 
krytinou so škridiel. Byt sa nachádza v suteréne obytného domu. Byt č. 7 bol 
prerobený z ateliéru na byt v roku 2011 , je čiastočné rekonštruovaný. Stropy 
sú s rovným podhľadom, steny sú vymal'ované, pod lahy obytných miestností 
betónové a s OSB doskami, v kúpeľniach je keramická dlažba. Okná sú 
drevené, kuchyňa s pelektrickým šporákom, nerezovým drezom, jedna 
kúpeľňa so sprchou a umývadlom a WC s bidetom. Druhá kúpeľňa je 
novovytvorená pod prístupovými schodmi do bytu, má sprchu, umývadlo a 
WC. Vykurovanie je centrálne diaľkové, dodávka TÚV je centrálna dia l'ková 
Byt pozostáva z dvoch miestností a prls lušenstva. Príslušenstvom bytu je 
kuchyňa, kúpeľňa s WC, terasa. 

Analýza polohy nehnuteľnosti: Byt sa nachádza v mestskej časti Staré Mesto 
v suteréne obytného domu na ulici Blumentálska 8. Je prlstupný po 
spevnenej komunikácii, napojený na všetky inžinierske siete. V blízkosti sa 
nenachádza priemyselná zóna, ktorá by negatívne ovplyvnila účel stavby. 

V zmysle zákona č . 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov, v znení neskorších právnych predpisov: 

spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a 
bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby , obvodové múry, 
priečelia, vchody, schodištia, spo ločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné 
nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, 

spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia , ktoré sú u rčené na spoločné 
užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené 
mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne 
vrátane technologického zariadenia, sušiarne, koč fkarne, spoločné televízne 
antény, bleskozvody, komlny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, 
elektrické, telefónne a plynové prlpojky. 

Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia. 
Popis práv a záväzkov k 
predmetu dražby 
viaznucich: LV 5933 

Poznámka: 

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby, 
veriteľom Tatra banka, a.s., IČ0:00686930, P-1994/2017. 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. DO PS01 76/17 na nehnuteľnosť: byt 
č.7/sut., Blumentálska 8 ktorej dražobnlkom je: Platiť sa oplatí s.r.o., IČO 
45684618, P-174/18. 

Oznámenie o konaní opakovanej dražby, dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o. 
(IČO 45684618) na nehnuteľnosť: byt č. 7, suterén, vchod Blumentálska 8 v 
zmysle § 17 ods.5 pism.c) zákona č . 527/2002, podľa oznámenia DD PSO 
176/17zo dňa 26.02.2018, P-482/18 

ČASŤ C: ŤARCHY: 

Záložné právo na byt 1/prizeml, na byt 4/1, ateliér č.81111 v prospech Hl. mesta 
SR Bratislavy na nesplatenú časť ceny bytu v zmysle § 18b 
ods.4,zák. č.182/93 z.z. v znenl zák.č.151 /95 z .z. na dobu 1 O rokov od 
uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva bytu, podľa V-40780/98, V-40782/98, 
V-40785/98,zo dňa 11.8.1998. 
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Znalecký posudok: 

é islo znaleckého posudku: 
--

102117 

Najnižšie podanie: 

Minimálne prihodenie: 

Dražobná zábezpeka: 

Spôsob vrátenia 
dražobnej zábezpeky: 

Záložné právo pod 5, 14 na byt č. 5/11 v prospech Hl.mesta SR Bratislavy na 
nesplatenú časť ceny bytu do 24.9.2008, podľa V-41737/98 zo dňa 
16.9.1999. 

Záložné právo v prospech Tatra banka, a.s., ICO: 00686930 na byt č. 7/-
1.p., Blumentálska 8 podľa V-27371/15 zo dňa 26.10.2015. 

Iné údaje: 

Byty v dome č. s. 2732 

LV 6204 

Poznámka: 

Oznámenie o začatl výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby, 
veriteľom Tatra banka, a.s., IC0:00686930, P-1994/2017 

Poznamenáva sa zriadenie daňového záložného práva v prospech 
Daňového úradu Bratislava na spoluvlastn lcky podiel 677/10000 na 
pozemok p.č. 10322, podľa rozhod. č. 101 843225/2017zo dňa 28.8.2017, 
vykonateľné 20.9.2017, P-2170/2017 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.DD PS0176/17 na nehnuteľnosť: 
pozemok p. č . 10322(podiel 677/10000) ktorej dražobnlkom je: Platiť sa oplatí 
s.r.o., !CO 45684618, P-174/18. 

Oznámenie o konanl opakovanej dražby, dražobnlk: Platiť sa oplatí s.r.o. 
(ICO 45684618) na nehnuteľnosť: pozemok registra C KN parc.č. 10322 v 
pod iele 677/10000 v zmysle §17 ods.5 plsm.c) zákona č. 527/2002, podľa 
oznámenia DD PSO 176/17zo dňa 26.02.201 8,P-482/18 

ČASŤ C: ŤARCHY: 

Záložné právo na Blumentálska č.8 pod por.č.1,4 ,8 v prospech Hl.mesta SR 
BA na nesplatenú časť ceny pozemku v zmysle § 18b ods.4,zák.č. 1 82/93 
Z.z. v znenl zák.č. 151 /95 z.z. na dobu 1 O rokov od uzavretia zmluvy 
oprevode vlastnlctva bytu, podľa V-40780/98, V-40782/98, V-40785/98,zo 
dňa 11.8.1998. 

Záložné právo pod 5, 14 na pozemok v prospech Hl.mesta SR Bratislavy na 
nesplatenú časť ceny pozemku do 24.9.2008, podľa V-41737/98 zo dňa 
16.9.1999. Záložné pravo v prospech Tatra banka, a.s., IČO : 00686930 na 
pozemok p. č. 10322 v podiele 677/10000 podľa V-27371/15 zo dňa 
26.10.2015. 

Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na 
spoluvlastnlcky podiel 677/10000 na pozemok p.č.10322, podľa rozhod. č. 
101843225/2017zo dňa 28.8.2017, právoplatné 5.10.2017, Z-18986/2017. 

Meno znalca: 

Varga Ľubor Ing. 

116 100,00 EUR 

200,00 EUR 

15 ooo;oo EUR 

Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu: 

09.1 2.2017 129 000,00 EUR 

Dražobník vráti účastnlkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, 
dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky 
bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustenl od dražby. 
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Sprävca NCRdr: JUDr. Katarína Valová, PhD., Pribinova 1 O, 811 09 Bratislava 

Dôvod upustenia od dražby: Podľa §19 odseku 1) Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách 
písmeno: 

a) na základe pisomnej žiadosti navrhovateľa dražby. 

V Bratislave dňa 16.03.2018 
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