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Dražobník: 
Sídlo: 
IČO: 
Zapísaný: 
V zastúpení: 
E-mail: 

Navrhovateľ: 

Sídlo: 
IČ:O: 
V zastúpení: 

Miesto konania dražby: 

Dátum konania dražby: 

Čas otvorenia dražby: 

Dražba: 

LiclToR 
AUKCI [ 6 lfALITY 

Oznámenie o dražbe 
(D 5150118) 

UOTOR group, a.s. 
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina 

. 36 421561 
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka: 10476/L. 
JUDr. Tomáš Šufák, prokurista spoločnosti 
drazby@licitor.sk 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov Jedlíkova č. 7, 811 06.Bratislava 

zastúpený: 

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Jedlíkova 
č. 7 v Bratislave 
Jedlikova 2135/7, 811 06 Bratislava 
51144514 
Ing. Karol Zeumer, predseda spoločenstva 

v sídle notárskeho úradu - JUDr. Ľudmila Joanidisová, so sídlom 
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 

26.03.2019 

11:00hod. 
(účastníci min. 30 minút pred otvorenún dražby) 

1. kolo dražby 

UCITOR group, a.s. 
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina 
IČO: 36 421 561 
IČ DPH: SK 2021857 310 

tel: OU 763 22 34 
fax: 041 7003 127 
licitorCPlicitor.sk 

www .licitor.sk 



Predmet dražby: 

Opis predmetu dražby: 

" l ., -... -~ 
\<) „ 

Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti so všetkými ich súčasťami 
a príslušenstvom: 

Ô sloLV Katutrálne úzenúe Okresný úrad, katastr.ílnv odboŕ 
949 Staré Mesto Bratislava 1 
Pozemok parcela reRiatra „C": 
Pare. č. Druh pozemku VÝD\era 
8441/4 zastavaná plocha a 261 m2 

nádvorie 
Stavbv na pozemkoch: 
Súpisné äslo Poatavená Výmera Druh 
stavby nap~Č. pozemku atavbv 
2135 8441/4 261m2 Bytový dom 

V vika apoluvlast~keho podielu: 

ČísloLV 
949 

Poznámka " ~· . °:'".·:• 

Byt č. 5, na 1. 
.. 

poschodí, vo 
-· · ~~. 

vchodeč. 

Jedlíkova 7, so , 
spoluvlastníckym 
podielom 
9258/52052 na 
spoloc'!ných 
~astiach, 
spoloc'!ných 
zariadeniach 
domu 
a spoluvlastní~tí 
podiel .,~ , ' 
k pozemku. • .. 

111 . ' 

4 izbový BYI' Č. 5, V BYI'OVOM DOME s. Č. 2135, NA UUCI JEDLbcOVA, 
BRATISLAVA-M.č.STARtMl!STO •, , ' . 

Vzhľadom na skutočnost: že predmetná nehnuteľnosť nebola sprlstupnená, 
ohodnqtenie predmet.u dražby bolo vykonané v zmy$le § 12 o(is.3 zákotiii i: 
52712002 o dobrovoľných dražbách, v znen! neskorších predpisov (HohodnoÚnk 
možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobnfk k dispozícii"). .' • . 

Byt nebol spástupnený, nebolo možné preskúmať stavebnotechnlc~Y' 
a vizuálny stav bytu, rovnako aj jeho vybavenosť a údržbu. Z tohto 
dôvodu sú popisy zariaďovacích predmetov a stav bytu uvádzané -~~~ 
predpokladané. Technický stav bytu znalec určil na základe Súhmnéj 
technickej správy z roku 2011. Podľa informácií od správcu a obyvateľov 
bytového domu, bola v roku 2002 a 2004 usku~nená relconštrukda 
rúektorých spoločných častí a spoločných zariadení domu, prípojok 
a rozvodov v bytoch. 
V b.yte nebola vykonaná žiadna relsonštrukcia a je y pôvodnom staye. 
Podlahy v iz.bách sú pravdepodobne dreymé parlsety. podlahy 
v kuchyni. kýpeľni a toalete sú z liateho terazza. olsná sú dyQjjté ka~tlovg, 

drevené. Zgchodová misa podlabová. umýYadlo. batéria zo steny. vaňa. 

batéria vaňová s ručnou sprchou. jednodielny drez na zabudovanie do 
nábytku. 
Byt nie je pripojený na vnútorný rozvod plynovodu. nemá montovaný 
podružný merač spotreby vody a nie je známy spôsob yykuroyanja 
a zdrQj rúy vody. 

UCITOR group, a .s. 
Sl6dkovíčova 6, 010 01 Žilina 
I<~O: 36 421 561 
I~ DPH: SK 202 1857 310 

tel: 041 763 22 34 
fax: 041 7003 127 
licitor@lid tor.sk 

wwwJicitor.sk 



PODLAHOVÁ PLOCHA: 

Názov miestnosti a výp~et 

Izba 

Kuchyňa 

Izba 

Kúpel'ňa 

Izba 

Izba 

Špajza 

WC 

šatník 

Chodba 

Hala 

Vyp~itaná podlahová plocha 

POZEMOK PARC REGISTRA „C" Č.: 

Parcela Druh pozemku 

8441/4 zastavaná plocha a nádvorie 

- 1 
1 

Podlahová plocha [m1] ' 

3,6o 
6,30 

15,70 

4,cyl 

25,30 1 
20,20

1 

1,50 

2,03 

0,87 

5;20 

7,80 

92,SS 

Spolu výmera Výmera •'· 
(mZ) ! Podielu ún21 

261,00 46,42 
,•t 

Bytový dom, v ktorom sa byt nachádza, je postavený v Bratislave 
v mestskej časti $~aré Mesto na JedUkovej ulici. V okolí sa nachádza 
výborná občianska vybavenosť obchody, služby, materské škô~, 
základné školy, zdravotné stredisko, pošta. Nehnuteľnosť sa nachád~ 
priamo v centre mesta. Zástavka miestnej dopravy je do dvoch min~~ ' 
pešo. V meste je vybudovaný verejný vodovod, kanalizácia, rozvod 
plynu, elektroinštalácia. Prístupová cesta je so spevneným povrchom. 

Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží". Byt nie je užívaný 
vlastníkom bytu. Vlastník bytu je v súdnom spore o vypratanie 

nehnuteľnosti s ttžívatéľmj bytu. 

Práva a záväzky 
viaznuce na predmete 
dražby: 

·' 

LVč.949 

Zákonné zál$é právo na byt 5/Ip. Jecllikova 7 a pozemok p.č.8441/4 v prospec;ll 
ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, podl'a § 15 zákona 182/199~ 
Zb., Z-15712/12; 

Exekučné záložné právo v pl()spech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava 
(1~0:30807484) na byt č.5/lp., vcllod Jedlíkova 7, podľa exekučného príkazu BX 
146/15 2IJ dňa 26.5.2015 (súdny exekútor JUDr. Rastislav Horský), Z-18615/15. 

pgzn4mky: 
Poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva k nehnuteľnosti predajom na 
dražbe v zmysle zákona č. 527(2002 Z.z.v prospech ostatných vlastníkov bytov a 
NP na byt 5/Ip. JedHkova 7, P3707/12; 

Upovedomerúe o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti v prospech Sociálna 

poisťovňa pobočka Bratislava, IČO: 30807474, na byt č. 5, 1.posch., vchod 
JedUkova 7, podľa Ex 146/15 zo dňa 27.05.2015, súdny exekútor JUDr. rastislav 
horský, P-1347/15; 

UCITOR group, a.s. 
Sl&dkovičova 6, 010 01 Žilina 
IČO: 36 421561 
IČ DPH: SK 2021857 310 

tel: 041 763 22 34 
fax; 041 7003 127 
licitorelicitor.sk 
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Poznámka: 

Všeobecná hodnota 
podľa vyltlášky 
492/2004 z. z.: 
znalecký posudok č.: 
vypracoval: 

Najnižšie podanie: 

Minimálne prihodenie: 

Dražobná zábezpeka: 

Spôsob zloženia 
dražobnej z•bezpeky: . 

Dolélad o zložení 
dražobnej zábezpeky: 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 

Adresa na zloženie 
dražobnej zábl!zpeky: 

LIC)TOR 
AU~Cll 6 ~lA llTY 

OznAmenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražb na byt č. 
5 na l.p., vchod JedUkova 7 v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov, P-1414/2018. „ , · 

Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelenún prfi<leRu. 
PRECHODOM vlastníckeho práva zanikajú ostatné záložné práva 
v poradí za záložným veriteľom vykonávajúcim záložné právo. 

170.000,- € (slovom: jedenstosedemdesiattis!c eur) 
146/2.018 zo dňa 17.01.2019 
Ing. Peter Villant, znalec v odbore stavebníctvo 

170.000,· € (slovom: jedenstosedemdesiattisic eur) 

700,· € (slovom: sedemsto eur) 

15.000,• € (slovom: pätnásťtisíc eur) 

• l 

~t; .·il~ 
~1(• •:-
'··~ .„„ .. 

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 2621858260/ľlOO; 
vedený v Tatra banka, a.s. pod V.S.: 5150118 (SWIFT TATRA banka, a.s.: 
TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) najneskôr do 
otvorenia drdby s preukáza,rúm sa potvrden,ia o úhra4e záko~9m 
povoleným spôsobom. i.~iC' 

2. ·v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby~ e 
3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prev~~ 
platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, '!e 
účastník dražby sa stane vydražiteľom. 
4. vo forme notárskej úschovy. 

1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške 
dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do 
otvo!'enia dražby bude dražobná zábezpe"ka pripísaná na účet 

dražobníka. 
2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. 1 . 

3. originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúca vystav~l~ 
... 4.l 

bankovej záruky. -
4. originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku 
úschovu. 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platpbnou 
kartou. 

Najneskôr do otvorenia dražby. 

LIOTOR group, a.s. Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, alebo v m!~te 
konania dražby, najneskôr pred otvorením dražby. 

UCITOR group, a.s. 
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina 
IČO: 36 421 561 
I<'.: DPH: SK2021857 310 

tel: 041 763 22 34 
fax: 041 7003 127 
llcitôrOlicitor.sk 

www .licitor.sk 



Vrátenie dražobnej 
zábezpeky: 

Spôsob úhrady ceny 
dosiahnutej 
vydražením: 

Termín obhliadky: 

Organizačné opatrenia: 

Nadobudnutie 
vlastníckeho práva 
k predmetu dražby: 

Podmienky 
odovzdania 
predmetu drdby: 

LIC(TOR 
'lllK tll • a~A L ITY 

.- . . 
Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v 
hotovost~ bude dražobná zábezpeka vrátená hned' po skončení dražby. · 
Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku 
bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, bude dražobná 
zábezpeka vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby 
bezhotovostným prevodom na účet označený účastníkom dražby. 

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v ho.tQ~~q 
do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom~'-n'éi 
účet dražobníka č. 2621858260/1100, vedený v Tatra ·banka a.s. (sWITT 
TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 14110000 0000 26218582 6Ó) 
a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa 
vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie j~ 
cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražlieľ 
povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hned' po skončení 
dražby. 

1. termín: 06.03.2019 o 16:30 hod. 
2. ter.nún: 20.03..7.019 o 16:30 hod. 

Záujemcovia Q vyl<~:mcmie obhliadky sa pJihlái;ia t~lefonkky ni\jneskô~~~~ 
hodín pred stanoveJlýn:\ termínom obhliadky na t. č. : 0918 834 ~4. 
Stretnutie zá~jem~ov sa uskutOČIÚ Pred bytovým domom s. č. 2135. 
ydtod JedUkova Z, na ulici Jedlíkoya v Bratislave - m. č. Staré Mesto. 
Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznám~ o 
dražbe po predclládzajúcej dohode s dražobnfkom. Bližšie informádé rta 
t. č. : 0411763 2.2. 34. ' 
V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovofný~li 
dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca poviJlll.f 
umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených temúnoéh. 

V zmysle ustanovenia§ 27 ods. 1 zákona č. 527fl.002 Z. z. o dobrovoľných 
dražbách ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražeÍlím 
v ustanoventj lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenía 
príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí 
vlastnlckeho alebo iného práva vydražitefovi potvrdenie o vydražení 
predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spi_suje 
notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do S dní. Ku dňu 
zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká 
pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby. 

a.) zaplatenie ceny dosiahnutej vydraženún podľa § 27 ods. 1 zákona č 
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, 

UCITOR group, a.s. 
Sl&dkovičova 6, 010 01 Žilina 
IČO 36 421 561 
IČ DPH: SK 202 1857 310 

tel: 041 763 22 34 
fax: 041 7003 127 
licitOI@licitor.sk 
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Upozomenie: 

LiclToR -AUKCII • REALITY 

b.) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby 
podľa§ 29 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. 

Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu 
dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi 
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú 
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné 
práva vydražiteľa k predmetu dražby. 
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci 
vlastník povinný v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona ~. 

527/2002 • Z. z. o dobrovo!ných dražbách, odovzdať vydražený 
predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odÍ'l~;u 
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez 
zbytočných prieťahov vydražiteľovi. Dražobník je povinný na mieste 
spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o 
odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník 
predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie 
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia 
dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpf$ať 
alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnic~ 
sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu 

poučí. : " 
' ' 

Y prípade. ak predchádzajúci ylastník neposkytne nezyhnutnú súčinnosť 
pri odovzdaní predmetu dražby a v prípade akejkoľyek apôsobenrj 
šl<ody. ktorá by vznikla v súvislosti s jeho protiprávnym konanún. môže 
byť zayiazsmÝ na jej Uhradu podľa § 33 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z. z. 
o dobrovoľných dražbách v $J>Qjitosti s § 420 a nasl. Občianskeho 

zákoooťka. 

všetky náklady s..pojené s odovzdaní a prevzatím predmetu dražby nesie 
vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby precbádza 
z navrhovateľa dražhy na vydražiteľa dňom odo"Yzdania predmetu 
dražby. . · 

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spÍňa podmienky ustano~e~é 
r< 

zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s 
cieľom urobiť podanie. 

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

V zmysle §lSlma ods. 5 zákona č.40/1964 Zb. v znení neskorších 
predpisov v prípade výkonu záložného práva prednostným záložným 
veriteľom uloží prednostný záložný veriteľ zvyšok z výťažku predaja 
zálohu prevyšujúci pohľadávku po odpočítaní nevyhnutne a úč~lné 
vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom záložného práva ' do 
notárskej úschovy. Zvyšok zo sumy dosiahnutej vydražením po 
odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti 
s výkonom záložného práva bude uložený do notárskej úschovy u notára 
osvedčujúceho priebeh dražby. V zmysle§ 5 ods.9 zákona č. 527/2002 Z. 
z. účastníkom dražby nemôže byť dlžník a manžel dlžníka; nikto nemôže 
dražiť v ich mene. 

UCITOR group, a.s. 
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina 
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Poučenie: 

Notár osvedčujúci 

V zmysle§ 21 zákona č. 527(2.002 Z. z.: 

(2) 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 dražbX 
zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu o~!'!~ 
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestneho 
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). 

(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná 
oznámiť príslušnému katastrálnemu odboru začatie súdneho konania. 

(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 stí 
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 príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
Ak je dražba zmarená vydražiteľom, dražobná záb.ezpeka 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 drawy a 
opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil 
zmarenie drazôy. Vydražitel~ ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný 
na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú 
nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj na náklady 
opakovanej drazôy konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby 
vydražiteľom. 

(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 vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 

priebeh dražby: JUDr. Ľudmila Joanidisová, so sídlom Plynár 09 Bratislava 

V Bratislave, dňa JLJ..}.f!J.9.„. 

Rovnopis Oznámerúa o dražbe je v zmysle§ 17 ods. 7 zákona č. 527/2002 Z.z. uložený v sídle dražobníka. 
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Pod ťa osvedčovacej knihy č. 537/2019 
Podpísal /a/ lnv.. Karol Zeumer 
rodné č lslo 
trvale bytom 

Ktorého /ej/ totožnosť bola preukázaná 
občianskym preukazom : 
Túto listinu vlastnoručne podpisa! /a/ 
pedpis uznal la/ za s·1ej vlasm9. J',t_: ______,,, 
V Ivanke pri Dunaji dňa 11.02. 2019 podpis 

,, ' „ 


