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PRO aukcie, s.r.o. 
Kopčianska 1 O, 851 O 1 13ratislava 
Tel.: +42 1 2 3266 1920 

IČO: 46 771 778 
DIČ : 202 360 610 1 

spoločnosť je zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 83219/B 

OZNÁMENIE O DRAŽBE 
č. 132019 

Spoločnosť PRO aukcie, s. r.o. ako drnL:obník v zmysle zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách 
a o doplnení zákona č. 32311992 Zb. o notároch a notárskej č i nnosti ( Notársky poriadok) znení ncskoršich 
predpisov (ďalej len .,zákon o dražbách) zverej ňuje v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dra,.bách toto 
Oznámenie o dražbe. 

Dražobník 

Obchodné meno: 
Sid lo: 
7.apísaná: 
IČO: 

Navrhovateľ: 

Obchodne meno : 

Zapísaná 

Sídlo: 
IČO: 

~právca úpadcu~ 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zapísanfl: 

IČO: 

PRO a ukcie, s.r.o. 
Kopčianska 1 O, 851 O 1 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 83219/8 
46 77 1 778 

Slovensk;\ sp rávcovská a reštruktu ra lizačná, k.s. 

zapísaný v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S 1240 
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: 
Sr, vložka číslo 578/S 
Horná 23, 974O 1 13anská Bystrica 
44 088 833 

Ga rd-invest spol. s.r.o. „v konkurze" 
Námestie Artézskych pramcliov 1, 984 O 1 Lučenec 
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 
13 77/S 
31 590 641 

l\'a 1,ákla<k 111ncscnia Okresného súdu Banskú Bystrica J č.k. lK/ 19n007 zo d1ia 03.0 1.2008 1,vcrcjncnom v Obd1odnom 
\'Csrniku č. 512008. ktorý bol publikovan)' J11a 08.0 l.2008 súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu, spoločnosti Ga nl-invest 
spol. s r. o., so s ídlom Níl mestic Artézskych rramcľ1ov 1, 984 01 Lučenec, IČO: 31 590 641 a za správcu konkurmcj 
podsiaty bola ustur10Ycnä spoločnost' Konkurzný sprhc:i, k.s„ I ČO: 36 746 762, so sídlom: N;\m. SNP 15. 974 O 1 Banská 
B~striľa. Li znesením Okresného súdu Banská B)strica 10 diia 08.04.2008 zvcrejne11)1m v Obchodnom vestníku č. 7 1/2008 zo 
chiu 11.04.2008 súd odvolal správcu. spolo~nosľ Konkurzn)· správca, k.s. a ustanovil nového správ..:u konkurznej podstaly. 
srolol:nosľ Slovenská správcovsk:í :i reštrukturalizačnú, k.s so sídlom Horná 23. 974 O 1 Banskú Bymica. ktorý menom 
lipadcu koná v zmysle * ·14 ods. 1 zákona o konkurze a ktorý počas konkurzu vykonáva správu mn,ictku podliehajúceho 
konkt1rzu v 7.myslc § 40 ods. 2 1.ákona o konkllľLC . 



Miesto konania dražby: 

Dátum konania dražby: 

Čas otvorenia dražby: 

Dražba: 

Predmet dražby: 

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

14.6.2019 

11.30 hod 

1. kolo dražby 

Nebytov}· priestor č. 12-NPOl v spoluvlastníckom podiele 1/ 1, zapísaný na liste vlastníctva č. 7055, okres 
Bratislava 1, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, katastrálne územie Staré Mesto, štát Slovenská republika, 
evidovaný v stavbe so súpisným číslom 6ťil9, Po ly funkčný objekt FC XII, stojaci na parcele čís l o 778/4, vchod: 
Zámocká 3, poschodie: suterén, poradové číslo: 19 spolu s spoluvlastníckym podie lom priestoru na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemkom: parcela registra „c· číslo 
778/3, v)1111era: 22 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C' číslo 778/4, výmera: 
317 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkost i 1404/!07634, 

Ďalej len („Predmet dražby ,,) 

Predmet dražby sa draží ako „stojí a Ježí". 

Opis a stav predmetu dražby: 
Predmetom dražby je boxístatie č. O 1 nachádzajúci sa v suterene polyfunkčného objektu sa , prístupne rampou 
z uli ce. alebo schodiskom s v)'ťahom v zrkadle do nadzemnej časti domu. Parkovacie boxy sú medzi sebou 
delené strednou komunikáciou priečne a medzi sebou nosnými stÍpmi. V suteréne sa okrem parkovacích statí 
nachádzajú spoločné priestory a trafostanica. 
Jednotlivé státia mqjú rovnaký rozmer s podlahovou výmerou 14,04 1112, s[1 voľne prístupné z dvoch/troch strán a 
v štandardnom stavebno-technickom vyhotovení. osvetlené, s podlahou z proti prašného betónu, prístupné cez 
segmentové rolovacie dvere na diaľkové ovládanie. Vstupné vráta do garáže sú segmentové výklopné na 
diaľkové ovládanie, suterénne podlažie nie je vykurované. 

Prí1va a zi\väzky vinznuce na Predmete dražby 

a) Záložné práva: 

Nasledujúce záložné prá vo v prípnde úspešnej dražby zaniká v zmysle § 151 ma a § 151 mel 
zákona č. 40/1964 Zb. v nadväznosti na §29 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a 
reštrnkturalizácii, t.j. vydražiteľ nadobúda Predmet dražby bez zaťaženia týmito zllložnými 
právami : 

Zá ložné právo na pozemok parc.č. 77813, 778/4,na NP č .O 1,02,03,04,06,07,08,09, l /suterén,NP 3/ 1.p. 
podľa ZN č.50íl 201200 l ,V-2382/200 l zo diía 6.5.2002 v prospech lstrobanky a.s.Bratislava IČO 
3133 149 1. 

b) Vecné bremená: 
Nie sú známe informácie o žiadnych vecných bremenách viažucích sa k Predmetu dražby 

c) ľredk11p11é práva - 4 

Nie sú známe informácie o žiadnych predkupných právach viažucich sa k Predmetu dražby 



dJ Nqio11111é práva viaz1111ce na Predmete dratby: 
Nie sú známe informácie o žiadnych nájomných právach viažucich sa k Predmetu draž.by 

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby: 
Hodnota predmetu dražby bola zistenú podľa znaleckého posudku č. 34/20 19. ktor)· vypracovala Ing. Arch. Iveta 
Horáková , znalkyňa v odbore Stavebníctvo. odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehn uteľností , zapísaná 
v zozname zna lcov pod ev. č. 911157. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 25.03.2019 

Hodnota predmetu drnžby podľa znaleckého posudku: 24 679,23 EUR 

Najnižšie pouanic: 24 679 EUR 

Minimálne prihoden ie: 500 EUR 

Výška dražobnej zá bezpeky: 7 OOO EUR 

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 
a) Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka číslo účtu, 18/\N: SK 16 11000000002921881358 

vedený v Tatra banke, a.s .. Variabilný symbol 132019 

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

Dral.obnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom . 

Lcliota na zložene dražobnej zábezpeky : do otvorenia dražby 

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: 
a) Originál príkazu na úhradu pc11azných prost riedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude 

pripustený k dražbe, ak do otvoren ia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet Dražobníka. 
h) Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky 
c) Originá l alebo overená kópia prcukazujúca vystavenie bankovej záruky. 
d) Originál alebo overená kópia notárskej zápisnice preukazujúca zloženie dražobnej zábezpeky formou 

notárskej úschovy. 

Spôsob vrátenia dražobnej z;íbezpeky : 
Dražobník vrát i účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku bez zbytočného 
odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na jeho účet. Ak bola dražobná zábezpeka zložená 
v hotovosti do pokladne v sídle drazobníka alebo na mieste konania dražby, dražobná zábezpeka sa vráti ihned' 
po skončcn í dražby v hotovosti účastníkovi dražby. List iny preukazujúce zloženie dražobnej zábezpeky formou 
bankovej záruky alebo notárskej úschovy vráti dražobník účastníkovi dražby ihneď po skončen í dražby. 

Úhrnda ceny dosiahnutej vydrúcním : 
V zmysle ustanovenia §26 ods. 3 až 5 zákona o dražbách sa dražobná zábezpeka započít<1va vydražiteľovi do 
ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť v peniazoch v eurách 
v hotovosti do pokladne v síd le dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na ť1 čet dražobníka, číslo účtu 
SK 1611000000002921881 358 vedený v Tatra b<111kc, a.s. , pod variabilným symbolom 132019 a to do 15 dnf od 
skončenia drnžby. V prípade. že výťažok dražby je rovný alebo nižší ako 6 640 Eur, je vydražiteľ povinný 
zaplatiť v)•ťažok dražby hneď po skončení dražby. - .,, 

Obh liad ka predmetu dražby: 
Obhliadka 1: 16.05.2019 o 11.00 hod. 
Obhliadka2 : 30.05.2019 o 11.00hod. 



Organizačné opatrenie: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore min. 24 hodín 
vopred na tel. čísle ..-421 911 433 330 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby 
l'o úhrade ceny dosiahnutej vydrakním vydražiteľom v zákonom ustanovenej lehote prechádza na neho 
vlastnícke prúvo dňom udelenia prík lepu. Dra/.obnfk vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho 
práva vydrazitcľov i potvrdenie o vydražení predmetu dražby. V prípadoch, ked' sa vyhotovuje o priebehu dražby 
notárska zápisnica, vydá dražobník vydražitcľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. 
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražitcl'ovi 

a) Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného pniva k predmetu dražby odovzdá dražobn!k bez 
zbytočného odklad u vydrnžiteľovi predmet dražby a list iny, ktoré osvedčujú vlastnicke právo alebo 
osvedčujú iné práva vydraž iteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne 
potvrd í. 

b) Ak ide o predmet dražby podl'a ~20 ods. 1 J zákona o dražbách t.j . ide o nehnuteľnosť, podnik alebo 
jeho časť , predchádzajúci vlastník j e povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených 
v tomto oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu 
o odovzdani predmetu draLby. Zápisnicu o odovzdaní dražby podpíšu predchádzajúci vlastn ík predmetu 
dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve 
vyhotovenia dostane vydražite ľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podp ísať, alebo ju prevziať, táto 
skutočnosť sa vyznačí v z{lpisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tej IO osobe. O tom dražobník 
túto osobu poučí. 

c) Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto pov innosť 

sa nevzťahuje na náklady, ktorc by inúč nevznikli , ak ich svojou vinou spôsobil predchádzaj(1ci 
vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto nák lady vznikl i náhodou, ktorá ich post ih la . 

d) Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydraži tc ľa diíom 
odovzdania predmetu dražby, v ten istý der1 prechádza na vydraži te ľa zodpovednosť za škodu 
spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, 
nes ie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ. 

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

Meno, priezvisko ll sídlo notára: 
Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 83 1 04 Bratislava 

Poučeni e podľa §21 ods. 2 až 6 zákona č. 257/2002 Z.z. o dobrovoľn)•ch dražbách 

1. V prípade, ak boli porušene ustanovenia zäkona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá lvrdí , že 
tym bola dotknutá na svojich prc)v<tch , požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa 
určen i a neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dria prík lepu 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 

zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenska v znení zákona C. 454i2004 Z.z. , 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. 

2. Osoba, ktorá podal na súde žalobu pudľa bodu 1. tohto poučenia je povinná oznámiť príslušnej spníve 
kacastra nehnuteľností začatie súdneho konania. 

' .). Účastníkom súdneho konania o ne pl atnosť dražby pod ľa bodu 1. tohto poučenia sú navrhovateľ dražby. 
dražobník, vydražiteľ, predchádza júci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2. tohto 1lOt1čen ia. 

4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alcl;o ak súd určil dražbu za neplatnú, úč in ky príklcpu..,zanikajú ku dfiu 
príklepu . 



• 

5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou 

oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým ist)1m dražobníkom na tom istom mieste a ak 
neumožnil vlastník predmetu dražby. ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastn ícke 
právo, vykonávať riadnu obhliadku predmetu dražby. 

V Bratislave, di'ta 1 O. 05. í.tií:J 

Dražobník 

--~~~~ 
l'RO aukcie, s.r.o . 
.JUDr. Richard Konta 
konateľ spoločnosti 

V Banskej Bystrici , dr'ia 
1 a. os. 2uí9 

Navrhovateľ 

// '1J7}'JYi 
- - - - - - - - - - - --__ ! ___ - - - - - - - - - --- - - - - - - - - '-- -- --- - - - - - - --- - - ---

Mgr. Andrea Drot)ová / 
komplementár 
Slovenská správe vski\ / 
a rcštrnkturaliza ná, k.s. 

! 

I 

\. 



... _ 
OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčuiem oravosť podpisu: Mgr. Andrea Dropčová, dátum 
narodenia~ , bytoi . 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). Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové čísl o O 38354112019 . 

Banská Bystrica dňa 10.5.2019 .......... ;.: ................... . 
Mgr. Terézia Pilková 
notársky koncipient 
poverený notárom 

JUDr. Ingrid Mazúrovou Šoltésovou 

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočnosti 

uvácl2aných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 

- ., 
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