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OZNAMENIE O DRAZBE 
č. 142019 

Spoločnosť PRO aukcie, s.r.o. ako dražobník v zmysle zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách 
a o doplnení zákona č. 323/ 1992 Zb. o notároch n notárskej činnost i ( Notársky poriadok) znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o dražbách) zvcrcjiiuje v zmysle ustanoven ia § 17 zákona o dražbách toto 
Oznámenie o dražbe. 

Dražobník 

Obchodne meno: 
Sídlo: 
Zapísaná: 
IČO: 

Navrhovateľ: 

Obchodné meno : 

Zap í sa na 

Sídlo: 

IČO : 

Správca (ipaclcu : 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zapísaná: 

IČO: 

PRO a ukc ie, s.r.o. 
Kopčianska 1 O, 85 1 O 1 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro. vložka 8.12 19/R 
4677 1 778 

Slovenská spn\vcovskú a reštruktura lizačn á, le s. 

zapísaný v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S 1240 
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: 
Sr. vložka čís lo 5 78íS 
l lorná 23 , 974 O l 13anská 13ystrica 
44 088 833 

Ga rd-im·est spol. s.r.o. „v konkurze" 
Námestie Artézskych prnme11ov l , 984 O l Lučenec 
Obchoclny register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 
1377/S 
31 590 641 

Na základe uznesenia Okre$ného sú<lu l3anskú l3ystrica 1 c.k. 1K/ 19/2007 zo dňa 03.0 1.2008 rn.:rcjncnom v Obchodnom 
vestníku č . 512008. kto1}· bol publikovan)· d1\a 08.0 l .2008 súd vyhlúsil konkurz na majetok úpadcu, spoločnost i Gard-invest 
spol. s r. o., so sídlom Námestie ArtťzskyC'11 pra111e1,ov 1, 984 01 Lučenec, IČO: 31 590 641 a za spráľtll konkurmej 
poti:>taty bola usrnnovcná spo ločnosť Konku r1.nf s pn\vc.11, k.s„ 1(;0 : 36 746 762, so sídlom: Nám. SNP 15. 974 O 1 llan~kú 
Bystrit:a. Uzni:scnim Okresného súdu 13anská Bystrica zo d1)a 08.0-1.2008 zvcr~i nen)•m v Obchodnom vestníku č. 7112008 zo 
d11a l 1.04.2008 súd odvolal správcu. spoločnosť Konkur1.ný sprúvca. k.s. a ustanovil nového správcu konkur1.nej podstaty. 
spoločnosť Slovenská správcuvsk:í a rcštrnkt urn l izílčná, k.s so sídlom llorná 23. 974 O 1 Banská By!lt'l•ica. ktorý menom 
irpadcu koná v 1.mysle § 44 ods. 1 zúkona o konkurze a ktorý počas knnk11r1.11 vykonáva spníľu majc1ku podliehajú1:cho 
kunkurzu v zmysle § 40 ods. 2 zákona o konkurze. 



~· 

Miesto konania dražby: 

Dátum konania dražby: 

Čas otvorenia dražby: 

Dralba: 

Predmet dražby: 

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

14.6.2019 

12.00 hod 

1. kolo dražby 

Nebytový priestor č. l 2-NP02 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na liste vlastníctva č. 7055, okres 
Brati slava 1, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, katastrálne územie Staré Mesto, štát Slovenská republika, 
evidovaný v stavbe so súpisným č ís lom 6619, Polyfunkčn)' objekt FC XII, stojaci na parcele čís l o 778/4, vchod: 
Zámocká 3, poschodie: suterén, poradové č í~ lo: 20 spolu s spoluvlastníckym podielom priestoru na spoločných 
čast iach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemkom: parcela registra „C" č ís l o 
778/3, výmera: 22 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra .,C' číslo 778/4, výmera: 
3 17 1112, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o ve ľkosti 1404/107634, 

Ďalej len („Predmet drnžby „) 

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží". 

Opis a stav predmetu dražby: 
Predmetom dražby je box/státie č. 02 sa nachádzajúce sa v suteréne polyfunkčného objektu, pristupné rampou 
z ul ice, alebo schod iskom s výťahom 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 stat í 
nachádzajú spol očné priestory a trafostanica. 
Jednotlivé státia majú rovnaký rozmer s podlahovou výmerou 14,04 1112 , sú 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 ovláclunic, suterénne podlažie nie je vyk urované. 

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby 

a) Zálo:.11é práw1: 

Nasledujúce záložné právo v prípade í1spešnc.i dražby zaniká v zmysle § 151 mn a § 151 rnd 
zákona č. 40/ 1964 Zb. v nadväznosti na §29 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a 
rcštrukturali:dcii, t.j. vydražiteľ nadohí1da Predmet dražby bez zaťaženia týmito záložn)•mi 
právami: 

Záložné 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.5 0i l 20/2001,V-2382/2001 zo d1ia 6.5.2002 v prospech Jstrobanky a.s.l3ratis lava IČO 
3133 149 1. 

bJ Vecné bremená: 
Nie sú známe informáci e o žiadnych vecných bremenách viažucich sa k Predmetu dražby 

c) Predkupne práva 
Nie sú známe informácie o žiadnych predkupných právach viažucich sa k Predmct~~l ražby 

dj Nájomné práva viaznuce na Predmete drn:.by: 
Nie sú známe informácie o žiadnych nájomných právach viažucich sa k Predmetu dražby 



Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby: 
l lodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 34/2019, ktorý vypracovala Ing. Arch. Iveta 
Horáková , znal ky1ia v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností , zapísaná 
v zozname zrrnlcov pod ev. č. 91115 7. Dútum vypracovania znaleckého posudku: 25.03.2019 

Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posu dku: 24 679,23 EUR 

Naj nižšie podanie: 2-t 679 EUR 

Minimálne prihodenie: 500 EUR 

V)1šlrn dražobnej zábezpeky: 7 OOO EUR 

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 
a) Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobnika číslo účtu, lBAN: SK 161100000000292188 1358 

vedený v Tatra banke, a.s .. Variabilný symbol 142019 
b) V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby 
c) Banková záruka 
d) Notárska úschova 

Dra~.obnŕr zábezpeku nie je možné 7. ložiľ platobnou kartou ani šekom . 

Lehota na zložene dražobnej ziíbezpeky: do otvorenia dražby 

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej 7.á uczpeky : 
a) Originál príkazu na úhradu periažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastn ík bude 

pripustený k dražbe, al-. do otvorenia dra2:by bude dražobná zábezpeka pripísaná 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 zábezpeky : 
Dražobník vrcíti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku bez zbytočného 

'---. odkladu po skončeni dražby bezhotovostným prevodom na jeho účet. Ak bola dražobná zábezpeka zložená 
v hotovosti do pok ladne v sídle dražobníka alebo na mieste konania dražby, dražobná zábezpeka sa vráti ihneď 
po skončení dražby v hotovosti účastníkovi dražby. Listiny preukazujúcc zloženie dražobnej zábezpeky formou 
bankovej záruky alebo notárskej úschovy vráti dražobník účastníkovi dražby i hneď po skončení dražby. 

lJhrada ceny dos iahnutej vydražením: 
V zmysle ustanovenia §26 ods. 3 až 5 zákona o dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľov i do 
ceny dosiahnutej vydraženfm. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť v peniazoch v eurách 
v hotovosti do pokladne v $klle clražobníkn alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, č íslo účtu 

SK 161100000000292 1881358 vedený v Tatra banke, a.s., pod variabi lným symbolom 142019 a to do 15 dní od 
skončenia dražby. V prípade, že výťažok dražby je rovný alebo nižší ako 6 640 Eur. je vydra"iiteľ povinný 
zaplatiť výťažok dražby hneď po skončení dražby. 

Obhliadka predmetu dražby: 
Obhliadka 1: 16 .05 .2019 o 11.00 hod. 
Obhliadka 2: 30.05.2019 o 11 .00 hoci. 

- .,. 

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 
Po úhrade ceny dosiahnutej vydraženlm vydražiteľom v zákonom ustanovenej lehote prechádza na neho 
vlastnfcke právo di'iom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastn íckeho 
práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby. V prípadoch, kccľ sa vyhotovuje o priebehu dralby 
notárska zápisnica, vydá dražobník vydrnžiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľoví 
a) Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez 

zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo alebo 
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražite ľ prevzatie predmetu dražby písomne 
potvrdí. 

b) Ak ide o predmet dražby podľa ~20 ods. 13 zákona o dražbách t.j. ide o nehnuteľnosť, podnik alebo 
jeho časf , predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia 
osvedčeného odpisu notárskej 1.ápisnicc a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených 
v tomto oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu 
o odovzdaní predmetu draž.by. Zápisnicu o odovzdaní dražby podpíšu predch<idzajúci vlastník predmetu 
dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve 
vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať. alebo j u prevziať, táto 
skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. O tom dražobník 
túto osobu poučí. 

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

d) Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydraži teľu d1iom 
odovzdania predmetu dražby. v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu 
spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s pr\;vt.atím pn::d1m:tu 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, pľiczvisko a sidlo notára: 
Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2. 831 04 Bratislava 

Poučenie podľa §2 1 ods. 2 až 6 zákona č. 257/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách 

1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdi , že 
tým bola dotknutá na svojich prúvach , požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Pnívo domáhať sa 
určenia neplatnosti dra~by ;:anikú, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo <lila príklepu okrem prípadu . 
ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchanim trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo 
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v čase príklepu hlásený trval)• pobyt podľa 
zákona č. 2531 1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 

Slovenska v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj 
po uplynutí tej to lehoty. V prípade spoločnej dražby 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 nehnuteľnost í začat ie súdneho ko11ania. 

J. Účastníkom súdneho konania o nep lati1osľ dražby podľa bodu I. tohto poučenia sú navrhovateľ drnžby. 
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2. tohto p<>Jičcnia. 

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



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

oneskoreného začat ia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak 
neumožnil vlastník pred metu draž.by. ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke 
právo, vykonávať riadnu obhl iadku predmelll dražby. 

V Bratislave, dňa 1 O. 05. 2019 

Dražobník 

PRO aukcie, s.r.o. 
JUDr. Richard Konta 
konateľ spoločnosti 

V Banskej Bystrici, chía 1 fJ. 05. 20í9 

Navrhovateľ 
,, 

_____________ J~z2_ ~ 
Mgr. Andrea Dropčo a 
komplementár 
Slovenská správcov. 1\ 
· reštrukturalízačn , k.s. 

- „ 



OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania oravosti podpisov osvedčuiP.m oravosť oodpisu: Mgr. Andrea Dropčová, dátum 
narodenia 2 . -, bytom • . !<torého( ej) totožnosť som 
zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria a/alebo čís ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 383559/2019 . 

Banská Bystrica dňa l 0.5.2019 ............. C?i ................. . 
Mgr. ~a Pílková 
notársky koncipient 
poverený notárom 

JUDr. Ingrid Mazúrovou Šoltésovou 

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočnost í 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 

- „ 
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