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Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Zn. 18/2018 

Spoločnos·ľ Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu 
dobrovol'ných 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 (ďa lej len „ZODD") zverejňuje na základe návrhu záložného veritel'a , 
v zmysle ustanovenia § 17 ZODD nasledovné Oznámenie o dražbe: 

Navrhovatel': 
Obchodné meno: KRIVANKON k.s„ spr~vca úpaácu: Mária Brindzíková, nar. 

1 
14.05.1956, bytom Hlätvný Dvor 897/14., 900 25 Chorvátsky 

' Grob, občan SR 

Sídlo: 

!čo_: - - -----
1 Zápis v Obc!1odnom registri 
.... R: 

Trnavská cesta 748, 8~102_B_r_a_tis_l_av_a _________ _ 
47 752 785 ---
Okresný súd Síatislava 1 

1 

Oddiel J S""'"r __ 
~.ll ožka: ! 406/B 
(ďc:; ! ej len „Navrhovatel"' alebo Záložný verite!"') 

Dr~žobník: 
1 Ob;ehod_n_é _m_eno_: _____ I Centrum Finar.čnej K_m:t_s_o_!_id_á_c_ie_ s_.r_.o_. ________ _ 

Sí:i1o: 
IČO: 
Zápis v Obchodnom registri 

. SR: 

.L_29. au;:;usta 36A, 8 '11 09 Bratislava 
1 47 910 402 
i Okresný súd Bratislava i 
! 

! Oddiel 1 Sro 

1 Zastúpenv: ____ _cl f1.1q r. JáQ Michalec. l<_o_n_a-'-te_ľ _____________ _ 
(ďalej len „ Dražobník") 

Miesto konania dražby: 1 Notársky úrad JUDr. iomáš Tretia, 
. 

Panenská 24, 811 03 Bra~islava \ 1 

1 

Dátum konania dražby: 21 .05.2018 1 

Čas konania dražby: 10:00 hod. - 1 

Dmžba: 1. kolo dražby t 



Predmet dražby : 
,-List vlastníctva~č-.:-------5519 

Okresný úrad, katastrálny odbor: Bratislava 
Okres: _l_Bra_~slav.§_ 1 

' Obec BA- m.č. Staré Mesto -------------------< 
Katastrálne územie Staré Mesto 

p k t "C" ozem ;y parcely reg1s ra 
1 

Parcelné číslo 1 Druh pozemku Výmera parcely - m2 

8904/1 Zastavané plochv a nádvoria 848 
8905/1 Zastavané plochy a nádvOíia ,230 
8905/2 Zastavané plochy a nádvoria 1225 
8905/3 Zastavané ploc~y a r.ádvoíia ~ 223 

Stavby : 
'Súpisné číslo ' Popis stavby/druh stavby/nebytový č. 
2481 na parcele č. 8905/ 1, 8905/ 2, 1 Bytový dom/bytový dom/ nebytový priestor č. Priestor č. 
8905/ 3 l 12 - N 01 , vchod: GrosslinQova 12, prízemie 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnický 
podiel k pozemku: 113/10000 
Spoluvlastnícky podiel: 3 / 452 

Stavby: 
Súpisné číslo Popis siavby/druh stavby/nebytový č. 
2481 na parcele č. 8905/ 1, 8905/ 2, 1I Bytový dom/bytový dom/ nebytový priestor č . Priestor č. 
8905/ 3 12 - N 02, vchod: Grôsslingova 12-14, prízemie 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnický 
podiel k pozemku : 398 I 10000 
Spoluvlastnícky podiel: 9/1592 

Stavby: 
Súpisné číslo i Popis stavby/druh stavby/nebytový č. 
2481 na parcele č. 8905/ 1 , 8905/ 2, 1 Bytový dom/bytový dom/ nebytový priestor č. Priestor č. 
8905/ 3 l 12 - N 03, vchod: Grosslingova 14, prízemie 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnický 
podiel k pozemku: 167/10000 
Spoluvlastnícky podiel: 4 I 668 

s b tav 1y: 
Súpisné číslo Popis stavby/druh stavby/nebytový č. 
2481 na parcele č. 8905/ 1, 8905/ 2, Bytový dom/bytový dom/ nebytový priestor č. Priestor č. 
8905/ 3 12 - N 04, vchod: Grosslingova 16, prízemie 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spo/uvl~stnický 
podiel k pozemku: 311/10000 
Spoluvlastnícky podiel: 7 / 1244 

Predmet dražby sa draží tak ako „ stojí a leží". 
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Q_ois_ redmetu dražl> ~ ·eho stavu;_ 
Nebytový priestor č. N 01- Kadernícky salón !+S 

Popis 1 

Nebytový priestor č. N 01- „ Kadernícky salón l+S je situovaný na prízemí bytového domu súp. č. 
2481 na ulici Grässlingova č. 12 v MČ Bratislava Staré Mesto. Priestor má samostatný vstup 
z vonkajšej strany bytového domu- z verejného priestranstva (chodníka). Bytový dom súp.č. 2481 
na ulici Grässlingova č. 12, 14, 16 bol daný do užívania v roku 1951. 
Nebytový priestor bol v roku 2017 zrekonštruovaný- podlahy, omietky, elektroinštalácia + sanita, 
výklad so vstupnými dverami. Dispozične pozostáva z týchto miestností- kaderníctvo, kancelária 
+ šatňa , WC ( situované v dome. mimo :iebytového priestoru. Nameraná podlahová plocha - 1 

33,49 m2. Priestor je vykurovaný z centrálneho zdroja. l 

Nebytový priestor č. N02- Očná optika FOKUS 

1 
p~~ 1 

Nebytový priestor č. N02- „ Oč:iá optika FOKUS" je si~uovaná na prízemí bytového domu súp.č. 1 
2481 na ulici Grässlingova č. 12-14 v MČ Bratislava- Staré Mesto. Priestor má samostatný vstup ) 
z 11cnkajšej strany bytového domu- z verejného priestranstva (ch~dn íka). Bytový dom súp.č. 2481 
na ulici Grässlingova č. 12, 14, 16 bol daný do užívania v roku 195i. Nebytový priestor bol v roku 
2017 zrekonštruovaný- výklady so vstupnýrr. i dverami, podlahy, omietky- včítane podhľadov , 
ele~<trninšta!ácia , sanita. Dispozične pczosté:va z miestností: predajňa okuliarov, vyšetrovňa 

l
zra~<u, kancelária, chodba, kancelária+ kuchynKa, WC (muži, ženy). Nameraná podlahová plocha-1 
104,93 m2. Podlahy prevládajú z kerarr.icxej dlažby, v sociálnych zariadeniach sú keramické 

1 

obklady stien. Klimatizačné jednotky sú situovc.né v miestnostiach: predajňa, vyšetrovňa zraku 
a kancelária. V kuchynke je umiestnená kuchynská linka dl. 2,60 m- vybavenie tvorí: nerezový 
drez s pákovou batériou, chl adnička , keramický obklad steny píi linke. 

Nebytový priéstcr č . NO..t- Predajňa obuvi „Dori Obuv" 
i 

'

Popis 
Ne~ytový priestor č. N 04- „Predajňa obuvi- Don Obuv'· je situovaný na prízemí bytového domu 

1 

súp.č. 2481 na ulici Gräss~ingova č. 16 v MČ Sratisiava - Staré Mesto. Priestor má samostatný 
vstup z vonkajšej s·irany bytového dcmu, pľie!Tlo z verejného !)riestranstva (chodníka). Bytový 

!dom súp.č. 2481 na ulici Grässlingova č. 12, ~4. '16 bol daný do užívania v roku 1951. Nebytový 
priestor bol v roku 2017 zrekonštruovaný- výklady so vstupnými dverami, v predajni omietky, 1 
eiel<troinštalécia. Dispozične pozostáva z rnie:3tností: predajňa cbuvi ..;. 2 sklady. Nameraná 
podlahové. plocha- 83,39 m2, Podlahy sú preve.JGné z kerarnic1<ej d!ažby. l 

1 Nebytový pťiss·i'.or č. N 03- Boutique gioRRgio 1 

Popis 

Nebytový priestor č. N 03- „Boutique gioHRg!o" je situovaný na prízemí bytového domu súp.č . 1 
124Dí r.e ulici Grčsslingova č. 14, v MČ 3ratislava- Staré Mesto. Priestor má samostatný vstup 
z v.:>nl<ajšej str2ny bytového domu- z podchodu. 
Bytový dom súp. č. 2481 na ulici Grčssiingova é. í 2, !4, ·16 bol daný do užívania v roku 1951 . 
Nebytový priestor bol v roku 2017 kompletne zrekonštruovaný- podlahy, výklady so vstupnými 
dv2ísmi, e le~<troinštalácia , omietky. Pcd!ahy sú prevadené z keramickej dlažby. TÚV je 
zGbe:zpečsná Céľ malý e!ektrický prietokový ohrieva·č. V sklade je situované umývadlo. 
Dispozične pozcstéva z miastr.osti: predajňa obuvi, skúšobná kabínka, sklad. Nameraná 
odlc.hová olccha- 42,42 m2. 

'""---------~------·-- - -· 

Pri"'~ a závi\zk~ v !aznuce na predmet.v t;!r:dby_; 
1 Po;;::námky : . - ---



~ez tiarch. 
Spôsob stanovenia ceny oredmet u dražby_: ----
Znalec: Ing. Peter Kapusta. Saratovská č. 3424/6C, 841 02 Bratislava 

Číslo znaleckého posudku: 231/2017 
---- ------------- - - -----4 

Odbor znalca: stavebníctvo 

1 Odvetvie znalca: pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností 

l Evidenčné čísl o: ,91151 7 

Vyhotovený dňa: 127.12.2017 

1 Hodnota predmetu dražby: · 1459,13~ Eur 

1 .. 
Najnižšie podanie: , 1.898,00 Eur 

1Minímálne prihodenie: ·100,00 Eur ---- - ---------------1 
i------------r------ -V ý šk a dražobnej 500,00 Eur 
zábezpeky: 

Dražobná zábezpeka: 

Spôsob zloženia 
1 dražobnej zábezpeky: 
1 

Doklad preukazujúci 
zloženie dražobnej 

·zábezpeky. 

/ 

1 

1 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky. 

Vrátenie dražobnej 
zábezpeky. 

11. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka v banke 
Slovenská sporiteľňa a.s„ číslo účtu : 5061577420/0900, IBAN: 
SK8909000000005061577420, variabilný symbol: 182018 
l 2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania 
1 

dražby. 
' 3. Banková záruka. 
' 4 . Notárska úsci1ova. 
Dražobnú zábe-peku ni0 ie možné zloží•' platobnou kartou ani šekom (... ..... L 

11. Orig inál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške 
dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do 

otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet 
1 dražobníka. 
' 12. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. 
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej 

!záruky. 
4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku 
júschovu. 

1 Do otvorenia dražby u dražobníka. 

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom 

na účet účastníka dražby alebo v hotovosti ihneď po ukončení dražby, 
najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od 
dražby. 

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením. 
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Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle 
dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka v banke 
Slovenská sporiteľňa a.s„ číslo účtu : 5061577420/0900, IBAN: SK8909000000005061577420, 
variabilný symbol: 182018, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, ak sa vydražiteľ s 
navrhovateľom dražby nedohod li inak .. V píípade, že suma dosiahnutá vydražením nepresiahne 

6.640,00 EUR je vydražiteľ povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po ukončení 
dražby v hotovosti k rukám dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny \ 

!
dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená \ 
vo forme bankovej záruky. V prípade bankovej záruky je povinný vydražiteľ zaplatiť cenu 

jdosiahnutú vydražením v plnej výške prevodom na účet dražobníka, alebo zložením hotovosti na 

1 účet dražobníka. 

Obhliadky predmetu dražby : 

1. termín: 04.05.2018 o 09:00 hod. 
2. termín: 17.05.2018 o 09:00 hod. 

Záujemcovia o o0hliadku ss po predchádzajúcom telefonickom ohlásení u dražobníka aspoň 1 

jeden deň pred konaním obhliadky stretnú v čase obhliadky pred predmetom dražby, ktorý je 

uvedený v rnmto oznámení c dražbe. Kontaktné údaje d;ažobník: tel. č.: 0948 241 841 prípadne : 
jemaí!: info@cfk.sk. V zmysle§ 'i2 ods. 2 a§ i3 ZODD je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo 

~omca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby 11 stanovených termínoch. 
1 

Né.ldobudnutie vl~qtníckeho ~a k predrnfil.Y_d~y~ 

Ak -vydražit81' zaplad cenu dosiahnutú vydraženim v ustanovenej lehote, prechádza na nehol 
vlasínícke prsvo dňom udeleni2 príklepu. Dražcbník vydá bez zbytočného odkladu po ' 

naciooudnutí vlastníckeho alabo iného práva vydražitei'ovi potvrdenie o vydražení predmetu 1 

dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu drnžby spisuje r.otárska zápisnica vydá dražobník , 

vydražihsl'oví dve \1yhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. 

Poclmif!lllsY odov~dainia_p~me;tu d'°ažb:,. : 
. -

1. Po nadobudnutí vlastníckE:ho práva a!ebo iného práva k predmetu dražby odovzdá 1 

drafobník bez zbytočného odkladu vydr2fäe!'ovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú t 

vlasmícke právo a sú nevyhnutné na nakl2aanie s pred matom dražby alebo osvedčujú iné práva 1 
vydrnžitei'a k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dra~by písomne potvrdí. ' 

2. hk icie o Mhrruteí'nosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúcivlastník je povinný v zmyslel 
ZOOD cdovzdať predmet dražby na základe pred:ožania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice 
a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste l 
spísať zápisnicu o odovzdani píedmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše . 
predchádzajúci v!2s!ník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice 
dostane predchádzajúci vlastník a dva vyhornvenia dostane vydražíte!'. Ak niektorá osoba , 

j odmiatne zápisnicu podpísať alebo ju pn~vziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisn ici a zápisnicaj 
' sa novažuje za oaovzdanú aj tejto osobe. ; 
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním 3 prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto 1 

povinnosť sa nevzťahuje na nákl2dy, klcré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil 

1 

predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražob.-1íK alebo ak im tieto nál<lady vznikli náhodou, ~torá , 

ich costihla. 
1 • 

1

4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedé vydražiteľovi za škodu spôsobenú 
omeš:<aním s odcv:zdanírn predmetu dražby. 

. . ----- ---·-



Upozornenia a pou~e codl'a §21 ods. 2 az 6 ZODD: 
~~~~~~~~-

1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto 
, zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá. na svojich právach, požiadať súd, aby určil 

1 neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch 
1 mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním 

1 trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predc;1ádzajúci vlastník 

predmetu dražby v čase príklepu hláseny trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade 
je možné domáhať sa neplatnosti dražiJy aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby 

bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. 

2. Osoba, ktorá podala na súde žalob'J podľa odseku 1 tohto článku oznámenia o dražbe, je 

povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. 
13. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa tohto oznámenia o dražbe sú 

, navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa tohto 

1 oznámenia o dražbe. 

14. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak sl.'.1d určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku 

1 
dňu príklepu. 
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo 

'i príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom 

mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, alm aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné 

ako vlastnícl~e právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia 
dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môž'i! byť osoba za predpokladu dodržania 
Llstanovení a podmienok ZODD, ktorá sa dostavila s cieľom urobiť na dražbe podanie. 

Notár osvedčujúci priebeh dražbv : 

Meno a priezvisko notára: ! JUDr.2orr~.š Trel_la __ _ 

Sídlo: 1 Panenská 24, 811 03 Bratislava 
----------------~ 

Za dražobníka: 

V Bratislave, dňa 13 APR. 2018 

L 
Centru'lh Finančnej Konsolldäcie s.r.o. 
~fiA..811 09 Bratislava 

!CO: 47 910 402 
Podpis: .. „ ... . . „ . ..•. . ....... „ „ ··DIG:-2024142923 

Mgr. án Michalec 
Cen um Finančnej Konsolidácie 

s .r.o. 
Funkcia: konateľ 

Z.a navrhovateľa: 

13 ÄPR. 201s 

IJ, <: ood č. 5 -::;4 
c.:1čo 

'~~l 33 

podstaty 



OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedč1Jjem pravosť pqdpisu: Peter Vančo, dátum narodenia 
, , r.č. , bytom _ Slovenská republika, 

l<toréfio(ej) totožnosť š'om-zlstil(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 pridelil podpisu poradové číslo O 288326/2018. 

~---· /l ~· 
Bratislava dňa 13.4.2018 

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 
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