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OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE 
1 č. 008/2018 1 

Nižšie uvedený 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 Jen „ZoDD") zverejňuje na základe návrhu záložného veriteľa, 
v zmysle ustanovenia & 17 ZoDD nasledovné Oznámenie o dražbe: 

DRAŽOBNÍK 1 ~ 
(ďale i len .. Dražobník" v orlslušných gramatických oádoch) 

~~~~~~~~~~---'-'--'---'-"'---'-'-".::._c_c...::..:...=.==-=-.;_.i:_:...:.;:..:.=.:..:,,_;;_;;_c-=.=.:~;.;..;..c.=:...i:..::..;::.o...:;"'-'--~~~~~~~~~_.JI 

Obchodné meno: 
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-'-'i=dl=o:~ul~ic='=č.~ul~ic~e,~o~~c~·~pn~·p~š•=á'~' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l-'-P~SC~:~~~~~~~~~~~~~~--'I 

---'Š~p_itá_l~sk_a_6_1~,B~ra_ti~sl_av~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'l--....::8~1 ~1~08;:__~~~~~~~~~~~~~-'I 
~IČ~O~·~'~~P·~ro~d~né~č~i•l~o:~~~~~~~~~~~~~~~~~--'l_,_,IČ~D~P~H~.r~~~P- ~D~IC~: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'I 

~45~8~8~1~0~14~~~~~~~~~~~~~~~~~--'l -=20=2~3=1 2=1=82=6~~~~~~~~~~~~~~~~~--'I 
údaje o ú pise v obchodnom, pripadne inom registri: 

obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 68079/B 
bankov~ sooienie: 

názov a sidlo banky: 

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava 
IBAN: 

SK68 5200 0000 0000 1223 6061 
titu ly. mená, priezviské a funkcie osôb oprávnených na zastupovanie: 

Mgr. Marian Strelecký, MBA, konateľ splnomocnenec 
Me.r. Martin Vacula solnomocnenec 

1 SWIFT 1 BIC kód banky: 

1 OTPV SK BX 
1 mena: 

1 EUR 
1 

1 

NAVRHOVATEĽ DRAŽBY 

číslo účlu : 

1223606115200 

(ďalej len „navrhovatel'" alebo .. záložný verite!'" v oríslušných gramatických oádoch) 
Obchodné meno: 

OTP Faktoring Slovensko s.r.o. 
sidlo: ulit!, č. ulice, o~, prie. š1A1: 1 PSČ: 

Špitálska 61, Bratislava 1 81108 
IČO, resp. rodné čislo: 1 I Č DPH, resp. DIČ : 

45 730 008 1 2023 106690 
údaje o záeise v obchodnom1 erí(?adne inom registri : 

za~(san~ v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka člslo 67540/B 
bankov~ sooienie: 

názov a sidlo bank~: 1 SWIFT 1 BIC kód bankt 

DTP Banka Slovensko a.s, 1 OTPY SKBX 
IBAN: 1 mena: 1 číslo účtu: 

SK68 5200 0000 0000 12286966 1 EUR 1 12286966/5200 
titul~1 mcn~ e;riczvisU a funkcie osôb O(!rivnen:i:ch na zastu2!!vanic: 

Petra FOIOpová, prokurista 
Dr. Balázs Lukovics konateľ 

1. Miesto, dátum a čas otvorenia dražbv 
Miesto konania dražbv Dátum konania dražby Čas otvorenia dražby Opakovanie dražby 

Adresa Miestnosť č lslo 

Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. 
poschodie, zasadačka OTP Faktoring miestnosť č.4 04.09.2018 10:00 Prvá dražba 
Slovensko s.r.o. 
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2. Predmet dražby 
2.1. Predmetom dražby podľa tohto návrhu sú nasledujúce nehnuteľnosti: 

BYT/ NEBYTOVÝ PRIESTOR V BYTOVOM DOME -
...__ ____ '"""-_ ... ____ c __ _. l ] ___ _._...~-~ '--===="-'---čls.._.lo_vc..,.hod ... " _ _, 

1 Staré Mesto 1 

~~~~~~~-.:..==...;:;__~~--' ~~~~~~~=-=-~-::;:::;=:::;:;::;=---: 

Bratislava 1 
760 

Zoznam domom zastavaných a priľahlých pozemkov na ktorých vyššie uvedený 
odiel tvorí súčasť Predmetu dražb : 

Zochova 1617 

Spoluvluuúcky podiel na 
ustavaných 1 priľahlých 

z.emkoah 

2.2. Spoluvlastníci Predmetu dražby podľa predchádzajúceho bodu majú na ňom spoluvlastnícke podiely 
v nasledujúcich veľkostiach vyjadrených zlomkom, pričom ak súčet tu uvedených spoluvlastníckych podielov 
nedosahuje 111, platí, že Predmetom dražby sú len spoluvlastnícke podiely v tejto tabuľke uvedené: 

Označenie vlastníka 1 Veľkosť seoluvlaslnickeho podielu 

Harsányi Dávid r. 1 1 podľa LV č. 
1 

112 ,., -·· 

- · 4898 

Harsányi Daniel r .. ·-·--·J. „_, podľa LV č. 

1 

112 

4898 
Harsányi Dávid r. . J podľa LV č. 

1 

7099/3661018 -
52 10 

Harsányi Daniel r. .... 1 podľa LV č. 

1 

7099/3661018 -
52 10 

2.3. Opis predmetu dražby: 

Byt č. 69 na prízemí byt. domu s.č. 760, ul. Zochova č. 16/7, na pare. KN č. 744, k.ú . Staré Mesto so 
spoluvlastníckym podielom 6778/2 12927 na spo ločných častiach a zariadeniach domu. 
Popis bytového domu: 
Bytový dom s.č. 760 postavený na pozemku pare. KN č. 744, na ulici Zochova č. 16/7, má podlažia domu 
prístupné schodiskom. Prístupný je z jednej strány - hlavným vstupom cez dvor. Nosná konštrukcia bytového 
domu je murovaná po obvode a v strede objektu z tehál pálených, ktorého fasáda je nová vápenná hladká 
štuková. Založenie objektu je na základových pásoch. Obvodový plášť j e vytvorený z tehlového muriva, 
strecha je š ikmá s klampiarskymi výrobkami z pozinkovaného plechu a krytinou. Podlahy v spo ločných 
vstupných priestoroch a chodbách sú z liateho terazza a keramickej dlažby, na schodisku j e podlaha tak isto z 
liateho terazza. Vstupné dvere sú dvojkrídlové drevené. Omietky stien vnútorných sú vápenné hladké, s 
olejovým náterom do výšky 120 a 150 cm. Objekt je vybavený vnútorným rozvodom vody, plynu, kanalizácie 
a elektriky. Vykurovanie je riešene pre každý byt samostatne. Ohrev TÚV je riešená pre každý byt zvlášť, tak 
isto samostatne. Proti atmosferickým poruchám je nehnuteľnosť chránená bleskozvodom. 
Vek bytového domu: Kolaudačné rozhodnutie mi zadávateľ nevedel poskytnúť. Vek stavieb pre účel 

ohodnotenia je stanovený na základe iných dokladov o užívaní stavieb (Potvrdenie o veku stavby som prebral 
z Potvrdenia od správcu bytového domu, kde je uvedené, že bytový dom bol daný do užívania v roku 1926). 
Stavebno - technický stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuteľnosti. 

Spoločnými časťami bytového domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené 
pre spoločné užívanie. Podľa zmluvy o prevode vlastníctva bytu sú to: základy domu, strecha, chodby, 
obvodové múrv, priečelia vchodv, schodištia, povaly, zádveria, halv, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, 
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izolačné konštrukcie. 
Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia 
výlučne tomuto domu. Podľa zmluvy sú to: práčovňa, suš iareň, spoločná televízna anténa, bleskozvody, 
komíny, priestory zrušenej kotolne, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, a to aj v 
tom prípade ak sú umiestnené mimo domu a s lúžia výhradne tomuto domu, spodné rozvody ÚK od 
rozdeľovačov, stúpačky ústredného vykurovania (ÚK). 
Popis bytu: 
Pavlačový byt č. 69 sa nachádza na prízemí bytového domu. Byt tvoria tri obytné miestnosti s príslušenstvom 
- kuchyňa, WC, kúpeľňa, 2x šatník. V byte v roku 201 O boli vykonané stavebné úpravy (rekonštrukčné a 
modernizačné práce). V kuchyni j e kuchynská linka na báze dreva s kuchynským drezom a batériou. Za 
pracovnou doskou kuchynskej linky je keramický obklad stien na výšku 60 cm pod hornými skrinkami. 
Vykurovanie lokálne riešené plynovými kachľami - gamatky. Na prípravu TÚV slúži e lektrický zásobník 
vody. Podlaha v byte j e v obytných miestnostiach z veľkoplošných laminátových parkiet. V soc. zariadení je 
podlaha z keramickej dlažby so soklom. Steny a stropy bytu majú hladké stierky s rôznymi maľbami. Dvere 
sú plné drevené, osadené v dreveným obloženiach (zárubniach). Byt má drevená zdvojené okná s doskovým 
ostením. Bytje zabezpečený protipožiarnymi dverami. Svietidlá v byte sú lustrové, žiarivkové, nástenné. 
Vybavenie kúpeľne je zariaďovacími predmetmi - smaltovaná vaňa, keramické umývadlo. Všetky 
zariaďovacie predmety sú vybavené pákovými batériami. Vo WC je keramická WC misa so spodnou 
nádržkou na splachovanie. V kúpeľni a WC je keramický obklad stien rôznej výšky„. 
Podiel bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bvtového domu ie: 7099 / 1826360. 

2.4 Opis stavu predmetu dražby: 

V byte v roku 2010 boli vykonané stavebné úpravy (rekonštrukčné a modern izačné práce) 

1 

-~~~~~~~"--~~~_.._~~~~_._~~~~~~~~~~~~~~~~~____,I · 2.5. Práva a záväzky v iaznuce na predmete dražby: . 

Podľa LV č 4898: 
Časť C: Ťarchy 
Záložné právo na byt č . 69, prízemie, Zochova 16 v prospech OTP faktoring Slovensko s.r.o. IČO: 45 730 008 
podľa V-23343/08 zo dňa 26.8 . 2008, pvz: 43 07/08 
Zmluva o postúpení pohľadávok podľa Z-5500/11 zo dňa 25.03.2011 , Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 
15.02.2012 podľa Z-5202/12. 
Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov na byt č. 69/ prízemie, 
vchod Zochova 16/7, podľa§ 15 ods.! zákona NR SR č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa 
žiadosti zo dňa 18.09.20 13, Z-17605/13 
Záložné právo na byt č. 69, prízemie, Zochova 16 v prospech OTP Faktoring Slovensko s.r.o. IČO : 45 73 0 008 
podľa V-23343/08 zo dňa 26.8 . 2008, pvz: 4307/08 
Zmluva o postúpení pohľadávok podľa Z-5500/11 zo dňa 25.03.2011 , Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 
15.02.2012 podľa Z-5202/12. 
Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov na byt č. 69/ prízemie, 
vchod Zochova 16/7, podľa § 15 ods.! zákona NR SR č.182/1993 Z.z. v znení neskoršlch predpisov podľa 
žiadosti zo dňa 18.09.2013, Z-17605/13 

Podľa LV č 5210: 
Časť C: Ťarchy 
Záložné právo na pozemky p .č. 744, 745, 746 v prospech OTP Faktoring Slovensko s.r.o., ICO: 45 730 008 
podľa V-23343/08 zo dňa 26.8. 2008, pvz: 4307/08 
Zmluva o postúpení pohľadávok podľa Z-5500/11 zo dňa 25.03.2011 , Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 
15.02.2012 podľa Z-5202/12; 

2.6. Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby: 
V zmysle§ 15lma, ods. 3, Občianskeho zákonnfka, pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí 
rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných 
veriteľov. 

V zmysle § 30 ZoDD, práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho 
práva dražbou. 
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelen ím prlklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydraženlm predmetu 
dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prfpade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastnlckemu podielu. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a 
môžu ich uolatniť na dražbe ako dražitelia. 
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3. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby 
Čislo znaleckého posudku 1 Meno a priezvisko znalca l ____ D_át_u_m_v~y-'h_ot_o_ve_n_ia __ ~ ___ V'"""'š'"'"e"""ob'"'e'"'"c'"'"ná"-'-ce'""n"""a-'-o'-dh-'a"'""d_u _ __, 

16012018 1 Ing. FrantišekOrság 1 ____ ""'02""".0"""7_.2""'0_18~--~----...:.l :...:92=-0:...:0...:.0...:.€ ___ __, 

4. Najnižšie podanie a minimálne prihodenie 
Najnižšie podanie l ________ ----'M-='-in"'im.;.;.á::cl"'ne'-p""r-'-'ih.c..;o...:.d""'en"'i"""e _______ _, 

192 OOO€ i _________ l.O_O~O,~OO_E_U_R ______ __ ~ 

5. Dražobná zábezpeka 
5 .1 . Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 

Účastník dražby j e povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú 1 
zábezpeku v peniazoch alebo vo fom1e bankovej záruky. 
Dražobnú zábezoeku nie ie možné zložiť olatobnou kartou ani šekom. 

_________ V~ýš'-k'-a""'d_raž~o_bn_e~j_zá_b_e~zp~e_k~Y-------~'-' -----~L~e~h~ot~a~n~a...:.z~lo~že~n.:.;.ie:...d~r~až~o~b"'n~ei~zá==-be~z~p~eky°"'---------' 
----------'-10'-.0'-0~0~,0~0'-E_U:...R ____ _____ ~l _______ d_o_o_tv_o_re_n_ia_d_r_až_b_y_u_D_raž_o_b_n_ík_a ______ ~ 

_.:..5~.2~.--=Z~lo~ž~e~n~ie~d~r~a~ž~o~bn~e~j_z~á~b~e~zp~e~k~y_D~ra~ž~o~b_n_ík_o_v_i: ____________________ ___,/ · 
Účet pre prevod alebo vklad: , , Variabilný symbol pri prevode Adresa pre platbu v hotovosti: 1 

. alebo vklade na účet: . 

SK68 5200 0000 0000 1223 6061 0082018 1 Špitálska 61, 811 08 Bratislava alebo v deň dražby miesto konania 
_ __ B_IC_/S_W_IF_T_:_O_T_P_V_S_K_B_X _ _ ~-----------~~' ...:.d~raž~b=..J..:..·-------------------' 

5.3. Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 
Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový 
účet dražobníka v hotovosti ri' mov' okladničn' doklad staven ' dražobnfkom banková záruka zá isnica o notárske· úschove. 

5.4. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky 
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu prcukazujúcu vydanie bankuvej 
záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôj de k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ 
neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na 
úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, 
ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca 
časť vráti vydražiteľovi , ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobnlka 
uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka nim zložená; to piati aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v 
dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom. 

6. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením 
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dni odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet 1 
Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatl v prípade, ak bola dražobná 
zábezoeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky. 

Variabilný symbol pri prevode 1 Adresa pre platbu v hotovosti : 
alebo vklade na účet: 

-----------~ 

Účet pre prevod alebo vklad: 

-_s_K_6~8:...:s~2'-oo~oo~o-'-0~0~0"""00~12~2=3~6~06_1_~ ______ 0_08_2_0_18 ___ _ _.l __ š_p_itá-ls_k_a_6_1._8_1_1_o_s_s _ra_ti_s1_av_a_. _ _________ __. 
SIC/SWIFT: OTPVSKBX . 

7. Obhliadka predmetu dražby 
1. termín 1 2. termín 

Dátum Čas 1 Dátum čas 

16.08.2018 12:00 1 2 1.08.20 18 12:00 

7. 1. Organizačné opatrenia 
Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD j e vlastník Predmetu 
dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch: 

Kontaktná osoba: Čas dohodnutia obhliadky: Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky: 

Mgr. Marian Strelecký, MBA Pondelok - Piatok, 8:00- 16:00 +421948481 515 

1 
1 

1 

1 
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8. Nadobudnutie vlastníckeho práva 
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnfcke právo alebo iné právo k predmetu 
dražby ku dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu 
udelenia prfklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať 
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 vlastnfctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného 
duševného vlastnfctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a 
závl!7.kv ktoré sa (ýkaiú teito časti vrátane práv a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov . 

9. Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi 

10. 

Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné 
na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie 
písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov . O odovzdaní predmetu dražby spíše 
dražobník zápisnicu. 
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, 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. 

Označenie notára, ktorý osvedčí priebeh dražby 
r~~~~~~T_i_tu~l,_m_e_n_o_a~p_ri_e_zv_is_k_o~~~~~~~~~~~'~~~~~~-S_íd_lo~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~J~U_D_r._K_a_tar~ín_a_V_a_lo_v_;~P_h_D_.~~~~~~~~~~~~~~~'~P_ri_b1_·n_ov_a_l_0~,_8_11_0_9_B_r_a_ti_sl_av_a~~~~~~~~~~~~~~ 

11. Poučenie 

§ 21 ods. 2 ZoDD 
V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, 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 okrem 
prípadu, 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 osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné 
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto 
rozsudok týka (§ 23 ). 

§ 21 ods. 3 ZoDD 
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2. je povinná oznámiť príslušnej ~práve kata<;tra nehnuteľnosti začatie súdneho konan ia. 

§ 21 ods. 4 ZoDD 
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a 
dotknutá osoba podľa odseku 2. 

§ 21 ods. 5 ZoDD 
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd urči l dražbu za neplatnú, itč inky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 

§ 21 ods. 6 ZoDD 
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 a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, l..1orá má k predmetu dražby iné 
ako vlastnfcke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na 
dražbe ako dražitelia . 

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá sofňa podmienky ustanovené ZoDD a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. 

~~~-V_B_r_a_ti_sl_av_e_d_ň_a~l 7_.0_7_._20_1_8~~___,/~' ~~~V~B_ra_t_is_la_v_e_d_ň_a_l_7_.0_7_.2_0_1_8~~~ 

Mgr. Martin Vacula 
splnomocnenec 
Auctioneer s.r.o. 

Dražobník 

Mgr. Marian Strelecký, MB 
splnomocnenec 
Auctioneer s.r.o. 

Dražobník 



Auctioneer s.r.o. 

Osvedčený podpis Navrhovateľa dražby na exemplároch oznámenia určených pre Dražobníkov rovnopis oznámenia a pre 
rflohu od isu notárske ' zá isnice o v konani dobrovoľne' dražb : 

V Bratislave dňa 17 .07.2018 

Dr. Balázs Lukovics 
konateľ 

OTP Faktoring Slovensko s.r.o. 
Navrhovateľ dražb 

V Bratis lave dňa 17 .07.2018 

Pe Fi.i lopová 
Prokurista 

OTP Faktoring Slovensko s.r.o. 
Navrhovateľ dražb 


