
PRO aukcie, s.r.o. 
Kopčianskil 1 O. 85 1 O 1 Bratislava I ČO: 46 77 1 778 
Tel.: 1421 2 3266 1920 DIČ: 202 360 6l 0l 
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu !3ratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 83219/B 

OZNÁMENIE O DRAŽBE 
č. 082019 

Spoločnosť PRO aukcie, s. r.o. ako dražobník v /.mysle zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách 
a o doplnení zákona č. 32311992 Zb. o norároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok) znení neskorších 
predpisov (cľalcj len ,.zákon o dražbách) zvcrcjnuje v zmysle ustanovenia§ 17 zákona o dražbách toto Oznámenie 
o dražbe. 

Družo bník 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zapísaná: 
IČO: 

Navrhova tel': 

Obchodné meno: 

Zapisaná 

Sídlo: 
IČO: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zapísaná: 

1(:0 · 

PRO au kcie, s.r.o. 
Kopčianska 1 O, 851 O 1 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 83219/B 
46 771 778 

Slovcnslu\ správcovská a rešt rukturalizačná, les. 
zapísaný v zozname správcov vedeným MS SR pod č . S 1240 

v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: 
Sr, vložka čís lo 578/S 
Horná 23, 974 O 1 Banská Bystrica 
44 088 833 

Gard-invest spol. s.r.o. „v konkurze" 
Námest ie J\rtéLskych prameňov 1, 984 O 1 Lučenec 
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 
1377/S 
3 1 590641 

Na .::úklade uzneseniu Okn.:snl!ho súdu ílanskú 13ystriťa 1 č.k. 1Ktl912007 zo dfia 03.01.2008 zverejnenom v Obchodnom 
vestníku č. 5/2008. ktorý bol publikovaný d1ia 08.01.2008 súd yy!J l(lsil konkurz na majetok úpadcu, spoločnosti Ganl-invest 
spol. s r. o. , so sídlom Námestie Artézskych 1m1111cifov 1. 984 01 Lučenec, IČO: 31590641 a za spníveu konkur1.ncj 
pm.ls11ny bola ustanovená spoločnosť l<.onkurzn)· sprilvca, k.s„ I Č:C.l: 36 746 762, so sidlon1: Nám. SNP 15. 974 O 1 llonská 
Bystrica. Uznes.:nim Okr.:sného súdu 13anská Bystrka zo diía 08.04.2008 Z\er~ineným v Obchodnom vestniku č. 71 /2008 zo 
diia 1 1.04 .2008 síid oJrnlal spnhcu. ~poločnosľ Ko11 kur1.n) sprúvca. k.s. a ustanovil nového správcu konkurmc;:j podstaty. 
spo lo~nosľ Slovenská správcovsk:\ n reštrukturnliznfoá. k.s so sídlom Horná 23. 974 01 Han~k:i Bystrica."1<íorý menom 
úpadl'.u koná v m1ysk § 44 ods. 1 zákona o konkurz.:: a ktorý poča~ kt>nkurzu vykonáva spri1vu. 1rnúctku podlieh.:\júcd10 
konkurzu , . zmysle * 40 od~. 2 dikonn o konkurze. 



Miesto konania dražby: 

Dátum konania dražby: 

Čas otvorenia dražby: 

Dražba: 

Predmet dražby: 

Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská Družstevná 2, 831 04 
Brntislava, v priestoroch zasadacej miestnosti 

14.6.2019 

9.00 hod 

l. kolo dražby 

Nebytový IHíestor č. 12 - 019 v spoluvlast níckom podiele 111, zapísaný na liste vlastníctva č. 751 S, okres 
Bratislava 1, obec B/\-111.č . ST J\RÉ MESTO, katastrálne územie Staré Mesto, štát Slovenská republika, evidovaný 
v stavbe so súpisným čís lom 6873, Polyfunkčný objekt, stojacej na parcele čís lo 800/57, parcele čís lo 800/58, 
parcele č ís lo 800/59, parcele číslo 800i60. parcele č ís lo 800/61 , vchod: Zámocká ul. , číslo poschodia: suterén, 
poradové čís lo: 38, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 906/263694 

Spoluvlastnícky podiel o veľkost i 906/263694, zapísaný na liste vlastnlctva č. 5547, okres Bratislava 1, obec BA
m.č. ST J\RÉ MESTO, katastrálne územie Staré Mesto, štát: Slovenská republika, pod poradovým číslom : 74 
k pozeml\om: parcela registra „C" číslo 800i33, výmera: 12 1 1112, druh pozemku: ostatné plochy, parcela registra 
„c· číslo 800/57, výmera: 280 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C" číslo 800/58, 
v)'mera : 2 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra ,.C" čís lo 800159, výmera: 17 m2. 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra ,.C" číslo 800i60, výmera: 573 1112, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C" čís lo 800/6 1, výmera: 9 m2, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria 

Ďalej len (.,Predmet cl ražby „) 

Predmet dražby sa drilží ako „stojf a leží". 

Opis a st:1v predmetu dražby: 
Predmetom dražby je p ivničná kobka, prístupnií cez spoločnú chodbu a schodiskové jadro, so spoločným 

osvetlením a v štandardnom vyhotovení, jednotlivé priestory sú od seba oddelené priečkam i a vstupnými dverami 
na uzamknutie. Predmet dražby sa nachádza v Polyfunkčnom dome so súp. č. 6873 , na Zámockej ul. č. 14 - 16. 
S vlastníctvom nebytového priestoru súv isí pod ielové spoluv lastníctvo na spoločných čast iach a zariaden iach 
domu . Predmet dražby nebol znalcovi za účelom ohodnoten ia dražby sprístupnený 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby: 

a) Záto:né práva: 

Nasled ujúce záložné právo v prípade úspešnej dražby ostáva viaznuť na Predmete dražby, t.j. 
vydražiteľ nadobúda Predmet dražby zaťažený právami a záväzkami z tohto zá ložného práva: 

Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa * 15 
zák. č. 182/93 Z.t. v znení zákona č. l 5 lí95 Z.z. 

Nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby za nikajú v zmysle § 151 ma a § 151 md 
z1íkona č. 40/1964 Zb. v nadväzností na §29 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, 
t.j. vydražiteľ nadobúdn Predmet dražby bez zaťaženia týmito záložnými pnívami: 

Záložné právo pod 1, 38, na byty fl NP v dome s.č. 6873 na parc.č.800/57,g.()J)/60 podľa ZN 
č. 50/ 1 20/200 1 , V2382/2001 zo dňa 6.5.2002,GP č.124/2001 zo d1'ia 30. 1.2002, doplnenie lstrobanky 
zo dňa 3.3 .2003 v prospech lstrobanky a.s. Bratislava IČO 3 133 1491. 



b) VecnJ bremená: 
Vecné bremeno právo prechodu a prejazdu cez objekt postavený na 

parc.č.800/57 ,800/58,800/59,800/60, 800/6 1 prístupovou komunikáciou na !. podz. podlaží. ku 
garážam v 1. pod z .podlaží v objekte postavenom na parc.č . 800/8 a 800/32 podľa V- 194/2002 zo diía 
19.6.2002,GP č.12M200 1 :!O ch'ía 30.1 .2002 . 

c) Predkupné prá1•a 
Nie sú známe informácie o žiadnych predkupných právach viaž.ucich sa k Predmetu draž.by 

d) Nájomné práva l'iaznuce na Predmete dra:by: 
Nie sú známe informácie o žiadnych nájomných právach viažucich sa k Predmetu dražby 

e) Iné skutocnosti viaz1111ce 11a Predmete dra:b1' 
Právo z vecného bremena- pnivo prechodu a prejazdu cez objekt postavený na parc.č.835/43 v 

prospech vlastníkov a nájomcov garúži na 
parc.č.800/57,800/58,800/59,800/60,800/61,800/33,835/43 ,835/44 ,830/ I , podľa V7 l l/200 1 zo di)a 

4.6.200 l ,GP č.124/200 1 zo dňa 30. 1.2002,GP č.48/2002 zo diía 3.6.2002 

Spôsob st1111ovcnía ceny 1>redmetu dražby: 
Hodnota predmetu dražby bola zistená pod ľa znaleckého posudku č. 036/20 19, ktorý vypracovala Ing. Arch. 
Iveta Horáková, znalkyna v odbore Stavebníctvo. odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nchnutel'ností, 
zapísaná v zozname znalcov pod ev. č. 91115 7. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 25.03.2019 

Hodnota predmetu dražby podľa zna leckého posudku: 7 754,28 EUR 

Najn ižšie poda nie: 7 754 EUR 

Minimálne prihodenie: 500 EUR 

Výška dražobnej zábezpeky: 2 OOO EUR 

Spôsob z loženia dražobnej zábezpeky: 
a) Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka číslo účtu, 1 BAN: SK 161100000000292 1881358 

vedený v Tatra banke, a.s . . Variabilný symbol 082019 

b) V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby 
c) Banková záruka 
d) Notárska úschova 

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom . 

Lehota na zložene dražobnej zábezpeky : do otvorenia dražby 

Doklad preukazuj úc i z loženie dražobnej zábezpeky : 
a) Originál príkazu na úhradu pcr1ažných prostr.ícdkov vo výške dražobnej zábezpeky. lJéastnik hmle 

pripusten}· k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pr ipísaná na účet Dražobníka. 
b) Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky 

c) Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 
d) Originál alebo overená kópia notárskej zápisnice preukazujúca zloženie dražobnej zábezpeky formou 

notárskej úschovy. 

Spôsob vrátenia dražobnej zi1bezpeky: 



Dražobník vráti účastníkovi dražby. ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku bez zb11očného 
odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na jeho účet. Ak bola dražobná zábezpeka zložená 
v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo na mieste konania dražby, dražobná zábezpeka sa vráti ihneď po 
skončení dražby v hotovosti účastníkov i dražby. Listiny preukazujúce zloženie dražobnej zábezpeky formou 
bankovej záruky alebo notárskej úschovy vráti drazobník účastníkovi dražby ihneď po skončení dražby. 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: 
V zmysle ustanovenia §26 ods. 3 až 5 zákona o dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražitcľov i do ceny 
dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražite ľ povinný zap lat iť v peniazoch v eurách v hotovosti 
do pokladne v sidle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet draž.obníka, číslo účtu 
SKl611000000002921881358 vedený v Tatra banke. a.s., pod variabilným symbolom 082019 a to do 15 dni od 
skončenia dražby. V prípade. že v)1ľažok dražby je rovný alebo nižší ako 6 640 Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť 
výťazok dražby hned' po skončení dražby. 

Obhliadka predmetu dražby: 
Obhliadka 1: 16.05.2019 o 11.00 hod. 
Obl1liadka 2: 30.05.2019 o 11.00 hod. 

Organizačné opatrenie: Obhl iadka sa uskuwční po predchádzajúcom telefonickom dohovore min. 24 hodín 
vopred na te l. čís le +421 911 433 330 

Nadobud nutie vlastníckeho práva k predmetu dražby 
Po úhrade ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom - v zákonom ustanovenej lehote prechádza na neho 
vlastnícke právo d1'iom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho 
práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby. V prípadoch, keď sa vyhotovuje o priebehu dražby 
notárska zápisnica, vydá dražobník vydražitc ľov i dve vyhotovenia osvedčeného odpisu not árskej zápisnice. 
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražitcľov i 

a) Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dralby odovzdá dražobník bez 
zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo alebo 
osvedčujú iné práva vydra.liteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmc!U dražby písomne 
potvrdí. 

b) Ak ide o predmet dražby podľa §20 ods. 13 zákona o dražbách t.j. ide o nehnuteľnosť. podnik alebo jeho 
časť, predchád;mjúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe pred loženia osvedčeného 
odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražíteľa podľa podmienok uvedených v tomto 
oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu 
o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdanf dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu 
dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve 
vyhotovenia dostane vydraži te ľ . Ak niektorá osoba odmietne záp isnicu podpísať, alebo ju prevziať, táto 
skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisni ca sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. O tom dražobník 
túto o obu poučí. 

c) Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa 
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, 
majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikl i náhodou, ktorá ich postihla. 

d) Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom 
odovzdania predmetu dražby. v ten istý de1) prechádza na vydražitcľa zodpovednosť za škodu spôsobenú 
v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie 
nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ. 

e) Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním 
s odovzdaním predmetu dražby. 

Meno, priezvisko a sídlo notára: 
Mgľ. Tatiana VršanskéÍ, Družstevná 2. 831 04 Bratislava - . ;1 

Poučenie podl'a §21ods.2 až6 zá kona č. 257/2002 Z.z. o dobrovoľných d ražbi\ch 



1. V prípade, ak boli pornšené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí , že 
tým bola dotknutá na svoj ich právach , požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhaf sa 
určenia neplatnosti dražby zaniká. ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dr'\a príklepu okrem prípadu, 
ak dôvody nep latnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zárovci'I ide o dražbu domu alebo 
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa 
zákona č. 253/ 1998 Z.L. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenska 
v znení zákona č. 454/2004 l..L, v tomto prípade je maž.né domúhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí 
tejto lehoty. V prípade spoločnej dra;).by bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. 

2. Osoba, ktorá podal na súde žalobu podľa bodu 1. tohto poučenia je povinná oznámiť príslušnej správe 
katastra nehnuteľností začat ie súdneho konania. 

J. Účastnlkom súdneho konania o neplatnosť dražby pod ľa bodu 1. tohto poučenia sú navrhovateľ dražby. 
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2. tohto poučenia. 

4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú. účinky príklepu zanikajú ku dňu 
príklepu. 

5. Neplatnost" dražby nie je možné vys l oviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo prlčinou 

oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby lým istým dražobníkorn na tom istom mieste a ak 
neumožnil vlastn ík predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, 
vykonávať riadnu obhliadku predmetu dražby. 

V Bratislave, dňa 1 O MAJ 2019 

Dražobník 

___.,.. -- ~ 
'~ ____ ,,r.::~-------------------------------

P RO aukcie, s.r.o. 
JUDr. Richard Konta 
konateľ spoločnost i 

V Banskej Bystrici, dňa 

Navrhovateľ 
/-

/ ' 

1 O MAJ 2019 

omplementár / 
ovenská správcpvská 
rcštrukturaliza~ná, k.s. ! 

\ 



OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti oouoisov osvedčuicm pravosť podpisu: Mg„ Andrea Dropčová, dátum 
narodenia 2 bytom B: . . ktorého( ej) totožnosť som 
zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria a/alebo číslo: l ·<torý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 383450/2019. 

( \ .J 
~ ............. '·"~'·"" ..... ..... ' .......... ' .... . 

Mgr. Terézia Pilková 
notársky koncipient 
poverený notárom 

JUDr. Ingrid Mazúrovou Šoltésovou 

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzm1ých v listine ( ~58 ods. 4 
Notárskeho ponadku) 

-„ 
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