
/ č . 042018 

Oznámenie o dražbe 
podfa § 17 zákona c!. 52712002 Z. z. o dobrovolných drafbách, v znenl neskor$1ch predpisov 

Navrhovater BYTOVE ORU STVO KR NA, Krížna 12. Bratislava 811 07 
!CO: 31 358 918, Reg. OS BA 1. , Odd.: Dr, Vložka: 110/B 
Konajúc: Ing. Ján Blaškovič - predseda predstavenstva 

Irena Dobrocsán iová - od redseda redstavenstva 
Dražobník UCTIOFIN s.r.o. 

Notár 

Kresánkova 22, Bratislava 841 05 
tCO: 50 331 621 , zapísaná V OR SR OS BA 1., Odd. Sro, Vložka 111795/B 
Kona"úc: JUDr. Fridrich Tan lma er, konateľ s oločnosti 
JUDr. Ľudmila Joanidisová, Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09 

Týmto oznámením o dražbe sa vyhlasuje konanie dobrovornej dražby. 

1. Dražba 

Der"l konania dražby sa stanovuje na: 28. marca 2019 o 10°0 hodine 

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ľudmily Joanidisovej 
Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09 

Dražba: Prvé kolo dražby 

2. Predmet dražby 

Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Bratislava. katastrálny odbor. na liste vlastníctva č.4453, 
pre katastrálne územie Staré Mesto, obec BA - m . č. Staré Mesto, okres Bratislava 1 a to: 

• byt č. 9, na 4. p. bytového domu so súpisným číslom 4083 na ulici Záhradnícka 15 v Bratislave. 
zapísaný na liste vlastnlctva č.4453 - čiastočný, ako byt, ktorý sa nachádza v bytovom dome, 
postavený na pozemkoch reg . • C" č. 10205, 10206, 10207/1, 10207/2, 10208/1a10208/2; 

• spoluvlastnicky podiel k spoločným častiam a spoločným zariadeniam bytového domu súp. č. 

4083 v ktorom sa byt nachádza o veľkosti 873/100000. 
• spoluvlastnícky podiel k pozemkom pare. reg . • c· s parcelným čfslom: 

- 10204 o výmere 915 m2, druh pozemku Zastavené plochy a nádvoria 
- 10205 o výmere 244 m2, druh pozemku Zastavené plochy a nádvoria 
- 10206 o výmere 187 m2, druh pozemku Zastavené plochy a nádvoria 
- 10207/1 o výmere 230 m2, druh pozemku Zastavené plochy a nédvoria 
- 10207 /2 o výmere 176 m2, druh pozemku Zastavené plochy a nádvoria 
- 10208/1 o výmere 244 m2, druh pozemku Zastavené plochy a nádvoria 
- 10208/2 o výmere 180 m2, druh pozemku Zastavené plochy a nádvoria 

o veľkosti 873/100000-in, evidovaných na LV 4453 pre katastrálne územie Staré Mesto, obec BA- m .č. 

STARÉ MESTO, okres Bratislava 1 evidovanom na Okresnom úrade Bratislava - Katastrálny odbor. 

Predmet dražby sa draží tak ako stoji a leží. 

1. Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby 

Ohodnocovaný byt sa nachádza na 4.poschodl, 6-vchodového murovaného domu so 7. nadzemnými 
podlažiami a suterénom na Záhradnickej a Krížnej ulici, na Námestí Martina Benku je 6 nadzemných 
podlažl. V prvom nadzemnom podlaži sú vstupy do domu a do nebytových priestorov, v suteréne sú pivnice, 
bývalý CO kryt a plynová kotoli'la . V ostatných nadzemných podlažiach sú byty. Dom bol postavený vr. 1951 
na nároži Krížnej ulice, Námestia Martina Benku a Záhradnickej 13 a 15, v bloku domov vymedzenom 
ulicami Krfžnou, Nám. Martina Benku, Záhradníckou a Odborárskym námestím, severne od Justičného 



paláca. Vstup do vchodu Záhradnícka 15 je orientovaný z chodníka na Záhradnícku ulicu. z prízemia je 
východ aj na uzavretý dvor. Na uzavretý dvor je prístup aj cez otvorený podjazd domu na Záhradníckej ulici. 
Obytný dom má nosnú konštrukciu zo železobetónového skeletu s výplflovým murivom, obvodový plášť je 
murovaný. Fasáda domu je na dvoch stranách z brizolitu, z uličnej strany opatrená v minulosti náterom. 
Fasáda na dvoch štítových múroch nie je vyhotovená, dom je pristavaný k susedným objektom. časť 
prízemia a sokel od dvora sú obložené keramickými páskami. Základy domu sú betónové pätky a pásy. 
Stropy na dome sú železobetónové rebierkové s rovným podhľadom. Strecha na dome je plochá, 
dvojplášťová , krytina na streche je z ťažkých navarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie na dome sú z 
pozinkovaného plechu. Schody sú železobetónové, dvojramenné. Schody majú povrchovú úpravu z liateho 
terazza. podesty a medzipodesty majú podlahy z liateho terazza. Vnútorné povrchy spoločných priestorov sú 
prevažne omietnuté hladkou omietkou. sokel schodiska je z likrusty natretej olejovým náterom. 
V ohodnocovanom byte sú steny pravdepodobne omietnuté hladkou vápennou omietkou, v kúpeľni do výšky 
2 O predpokladám obklad, obložená by mala byt' aj vafla a v časti kuchyne taktiež predpokladám obklad. 
Bytové jadro v byte je murované, samostatne pre wc a samostatne pre kúpeľflu . Podlahy v obytných 
miestnostiach predpokladám pôvodné z dubových vlyskov, v chodbe z povlakov PVC, v kuchyni, kúpeľni, wc 
predpokladám podlahu z keramickej dlažby. Kúrenie v byte je ústredné, napojené na blokovú automatickú 
plynovú kotolr"lu umiestnenú v suteréne vchodu Krížna 14, radiátory v byte sú liatinové, rebrové, opatrené 
pomerovými meračmi odberu tepla a termostatickými ventilmi. Z blokovej kotolne je dodávaná aj teplá voda. 
Vo wc predpokladám wc misu s hornou splachovacou nádržkou. Odvetranie kúpeľne je nútené cez vetraciu 
šachtu. wc cez okno nad zníženým stropom zásobárne. Kuchyflu predpokladám vybavenú celoplynovým 
šporákom a plechovým smaltovaným drezom. Okná na ohodnocovanom byte sú pôvodné, drevené 
zdvojené. Dvere na byte sú pôvodné hladké v oceľovej zárubni, vstupné dvere sú pôvodné, nie 
bezpečnostné. V byte je rozvod plynu s meraním spotreby na schodisku. Elektromer je v byte. Vodovodné 
batérie v byte predpokladám pôvodné, vaňová batéria má aj ručnú sprchu. Vodomery na teplú a studenú 
vodu by mali byť umiestnené na batériách. Rozvod el. prúdu 230, bytový rozvádzač predpokladám osadený 
poistkami. V dome je osobný výťah. V byte je domový vrátnik, rozvod káblovej televízie, prípojka na 
telefónnu pevnú linku. 
Dom nie je modernizovaný, primerane udržiavaný, bez zjavných porúch a závad. Byt predpokladám, že je v 
pôvodnom stave, bez zmeny dispozície. 

Predmet dražby je vo výlučnom vlastníctve: 

Bc. Zuzana Hučková. Záhradnícka 15, Bratislava 811 07, spoluvlastnícky podiel 1/1 . 

2. Opis práv a záväzkov viaznucich na predmete draiby. 

ČASŤ C: Ťarchy: 

Zákonné záložné právo na byt 9/4p. , Záhradnicka 15 v prospech ostatných vlastnlkov bytov 
a nebytových priestorov. podľa§ 15 zákona 182/1993 Zb., Z-1421/16 

Záložné právo v prospech československá obchodná banka, a.s., IČO: 36854140 na byt č. 9/4.p., 
Záhradnícka 15, podľa V 15595/16 zo dr"la 20.07.2016 

3. Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby. 

- V zmysle § 151 ma ods. 3 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znenl, pri výkone 
záložného práva záložným veriteľom , ktorého záložné právo je v porad! rozhodujúcom na uspokojenie 
záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných 
záložných veriteľov. 

- V zmysle§ 30 zákona 527/2002 Z. z., práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucích na predmete 
dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva dražbou. Predkupné právo viaznuce na predmete 
dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v 
stanovenej lehote. 
- V z'!lysle § 31 zákona č. 527/2002 Z. z .. ak osobitný zákon neustanovuje inak, prechodom vlastníckeho, 
alebo iného ~rá~~ ~ predmet~ dražby nezanikajú záložné práva a majú účinky voči vydražiteľovi , to piati aj o 
právach vyplyva1uc1ch zo zmluv o obmedzení prevodu nehnuteľností. 

4. Obhliadka predmetu dražby 

T~r~ln obhl~adky bol stanovený na 11. marca 2019 a 20. marca 2019 so začiatkom o 10:00 hod. v prípade 
zauJmu obhliadky sa prosím hlásiť na tel. čiste dražobníka 0903 / 705 705 
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Pokia ľ vlastnlk neumožní riadnu obhliadku predmetu dražby, bude obhliadka vykonaná v rámci dostupných 
možnosti. 

5. Cena p redmet u dražby . 

Cena predmetu dražby je stanovená Ing. Milanom Bednárikom, znalcom pre oblasť ocer'lovania 
nehnuteľnosti znaleckým posudkom č. 0912019. 

Všeobecná hodnota predmetu dražby bola stanovená na 116.000,- € . 

6. Najnižšie podanie a m inimá lne prihodenie 

Najnižšie podanie ........... ....... „ .. .. .... ...... „ ...... ..... „ „ 116.0DO,- € 
Minimálne prihodenie.„ ... ... „ .„„.„„ .. „. „ „ .... „ .... „ .. „ 500,- € 

7. Dražobná zábezpeka 

Dražobná zábezpeka bola určená na.„„„„„ „„ „„ ... 10.000,- € 

Dražobná zábezpeka zložená v peniazoch musí byť uhradená výlučne bankovým prevodom alebo 
vkladom na účet dražobnika. IBAN: SK09 7500 0000 0040 2453 2018, vedený v CSOB banke a.s., 
variabilný symbol 042018, bankovou zárukou v prospech dražobníka, alebo notárskou úschovou v 
prospech dražobníka. Dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na účet dražobníka najneskôr do otvorenia 
dražby . .liadame účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky neskladali v hotovosti do pokladne 
dražobnika v mieste konania dražby, nakoľko dražobná zábezpeka v hotovosti nebude akceptovaná. 
Lehota pre zloženie dražobnej zábezpeky končí otvorením dražby. Ú~stnik dražby je povinný pri 
registrácii na dražbu predložiť doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky. Až. po splnení tejto náležitosti 
bude zapísaný do zoznamu účastníkov dražby a bude mu pridelené dražobné člslo. Dražobnú zábezpeku 
nie je možné zložiť šekom a ani platobnou kartou. 
Účastníkom dratby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi , bude dražobná zábezpeka bezodkladne vrátená. 

8. Cena dosiahnutá vydražením 

Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu, dosiahnutú vydražením, nie vyššiu ako 6 .640,- € hneď po skončení 
dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- €, tak túto je povinný zaplatiť do 15 dni po 
skončenl dražby, a to prevodom v prospech bankového účtu dražobníka uvedeného v bode 7. Oznámenia 
o dražbe. 
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred konaním dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej 
vydražením. V prípade. ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením riadne a včas, prechádza na neho 
vlastníctvo vydraženého predmetu dražby udelením príklepu. 
V opačnom prlpade zodpovedá vydražiteľ za škodu spôsobenú svojim konaním, ktorým zabránil prechodu 
vlastníctva, a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu takto vzniknutej škody (škoda bude 
uhradená z dražobnej zábezpeky, ak je škoda vyššia ako zložená dražobná zábezpeka, bude dražobník 
požadovať jej uhradenie priamo od vydražiteľa) . 

9. Podmienky odovzdania predmetu dražby 

V prípade, ak nadobudol vydražiteľ vlastníctvo k predmetu dražby, je dražobnlk povinný odovzdať 
vydražiteľovi predmet dražby. V prípade, ak ide o nehnuteľnosť, odovzdáva predmet dražby vydražiteľovi za 
účasti dražobníka bývalý vlastník. 
O odovzdaní predmetu dražby bude spísaný protokol, ktorý podpíše dražobník, vydražiteľ a bývalý vlastník . 
Všetky náklady spojené s odovzdaním predmetu dražby nesie vydra.titer, s výnimkou nadbytočných 
nákladov, ktoré by inak nevznikli. ak ich svojim konaním spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník. 
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby a zodpovednosť za škodu spôsobenú predmetom dražby 
prechádza z jej vlastníka na vydražiteľa dr'lom odovzdania predmetu dražby. 
V .prlpade, ak bol vydražiterovi riadne a včas oznámený term In odovzdania predmetu dražby, a vydražiteľ je 
s Jeho prevzatím v omeškaní, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ. 

10. Doloženie práv 

Účastník dražby, ktorý má k predmetu dražby predkupné právo, je povinný doložiť dražobnlkovi svoje právo 
listinami (originál alebo úradne overená kópia). a to najneskôr do začiatku dražby. Inak nie je možné takéto 
práva v dražbe uplatniť. 
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11.Zastupovanie účastnikov dražby 

Osoby poverené zastupovanim účastníka dražby sú povinné na vyzvanie Dražobníka alebo osoby 
Dra:tobníkom plsomne poverenej doložiť ich oprávnenia konať za účastnlka dražby v podobe plnej moci, 
výslovne určenej na zastupovanie pri účasti na dražbe, na konanie podaní a na vydraženie predmetu 
dražby, s úradne overeným podpisom 
Štatutárne orgány, likvidátori, prokuristi. správca konkurznej podstaty atď. sú povinn i preukázať oprávnenie 
konať za právnickú osobu výpisom z obchodného registra nie staršim ako tri mesiace. 

12. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona 527/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdi, že tým bola dotknutá na 
svojich právach, požiadať súd, aby urči l neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby 
zaniká, ak sa neuplatni do troch mesiacov odo dňa priklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby 
súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci 
vlastni k predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto 
prlpade 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). 
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2. je povinná oznámiť prislušnému katastrálnemu 
odboru začatie súdneho konania. 
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, 
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. 
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky priklepu zanikajú ku dňu 
priklepu. 
(6) 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, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnfcke právo, 
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 

13.Záverečné ustanovenia 

Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné vo výške 
3,32 €. 
Uvedené Oznámenie o dražbe bolo spísané v 6 vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre navrhovateľa, 
dve pre dražobníka, jedno pre notára, jedno pre príslušný katastrálny odbor a jedno vyhotovenie pre 
vlastnika nehnuteľnosti. Kópiu Oznámenia o dražbe zašle dražobník v zákonom stanovených lehotách 
osobám uvedeným v§ 17 ods. 5 zákona 527/2002 Z. z. 

V Bratislave dr'\a 11. februára 2019 

Navrhovateľ dražby: 

/)lftú5 
....... ..... .... ........ ..... .. ........................ 
BYTOVÉ DRUŽSTVO KRÍŽNA 
Ing Ján Blaškov 1č - predseda predstavenstva 

i!YŤiili~ ·oRU~~iiNÄ ····· 
Irena Oobrocsány1ová - podpre<Jseda predstavenstva 
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OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania oravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Ján Blaškovič, dátum narodenia 
r.č. , bytom Dunajská Lužná - Nová Lipnica, Letná 152117, ktorého( ej) totožnosť som 

zistil( a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožností: platný doklad totožnosti - úradný dok.Jad: Občiansky 
preukaz, séria a/alebo číslo: , ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 117619/2019. 

Bratislava dňa 11.2.20 19 
Sandra Imrcová 

zam stnanec poverený notárom 
JUDr. Tatianou Schweighoferovou 

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Irena Dobrocsányiová, dátum 
narodenia r.č. , bytom Bratislava - Petr1aJka, Lenardova 1145/16, ktorého( ej) 
totožnosť som zistil( 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). 

:~::: ~:~·:~r:~:~:čených podpisov pridelil ~pisu poradové čislo.~.b~0~9: ............... . 
„ Sandra lmreová 

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

zamesµtanec poverený notárom 
JUDr. Thtianou Schweighoferovou 
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