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OZNÁMENIE O UPUSTENÍ 
OD DRAŽBY č. 092019 

Spoločnosť PRO aukcie, s.r.o. ako dražobník v zmysle zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách 
a o doplnenl zákona č. 32311 992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) znení neskorších 
predpisov (ďalej len ,.zákon o dražbách) zverejr1uje v zmysle ustanovenia § 19 zákona o dražbách LOto 

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby. 

Člslo registrácie poslednej listiny v Notárskom centrálnom registri dražieb: N 939/2019, 
NCRdr: 1718/2019 

Dražobník 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zapí~an:í: 

I ČO: 

Navrhovatel': 

Obchodné meno: 

Zapísaná 

Sidi o: 
IČO: 

Správca úpadcu: 

Obchodné meno: 
Síd lo: 
Zapísaná: 

IČO: 

PRO aukcie, s. r.o. 
Kopčianska 1 O. &51 O l Bratislava 
Obchodný register Ok.resnéhó súdu Bratislava l, oddrel Sro, vložka 83219/B 
46771778 

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. 
zapísaný v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S 1240 
v Obchodnom regi~tri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: 
Sr, vložka číslo 5781S 

Horná 23. 974 O 1 Banská Bystrica 
44 088 833 

Gard-invest spol. s.r.o. „v konkurze'' 
Námestie Artézskych pramellov 1, 984 O 1 Lučenec 
Obchodný register Okresného súdu Banská Bysrrica, oddiel Sro, vložka 
1377/S 
31 590 641 

~a základe uz.nescnia Okrcsnt!ho súdu Banská Bystri ca l l".k. IK/19/2007 zo dna 03.01.2008 zwrcjncnom v Obchodnom 
vestníku č. 5/1008. ktorý bol publikovaný dňa 08.01.2008 súd \ yh lá~il konkurz na majetok úpadcu. spo ločnosti Gard-invest 
spol. s r. o .• so sídlom Námesti e Artézskych prameňov 1. 984 01 Lučenec, IČO: 31590 641 a za sprá\Cu konkurzn.:j 
podstal) bola ustanovená spoločnosť Konkurzn)· správťa . k.s .. IČ:O: 36 746 762. so sídlom: Nám. SNP 15. 97.J 01 Banská 
Bystrica. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica LO dna 08.04.2008 zvcrt<incnym v Obchodnom vestníku č. 71 /2008 10 

dňa 11.04.2008 súd odvolal správcu. spoločnosť Konkurzn) sprá' ca. k.s. a ustanoví 1 nov.!ho správcu konkurznej podsiaty. 
spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačn á , k.s so sídlom Horná 23. 974 O 1 Banskä B) strica. ktorý menom 
upadcu koná v Lmysle § 44 ods. 1 zákona o konkurz.: a ktor) počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho 
konkurLu v zmysle§ 40 ods. 2 zákona o konkurze. 



Miesto konania dražby: 

Dátum konania dražby: 

Čas otvorenia dražby: 

Dražba: 

Predmet dražby: 

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

14.6.2019 

9.30 hod 

1. kolo dražby 

Nebytový priestor č. 12 - 026 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na liste vlastníctva č. 7515. okres 
Bratislava 1. obec BA-m.č. STARÉ MESTO. katastrálne územie Staré Mesto, štát Slovenská republika. 
evidovaný v stavbe so súpisným čís lom 6873, Polyťunktný objekt, stojacej na parcele čísl o 800/57. parcele číslo 
800/58. parcele č íslo 800/59, parcele číslo 800/60, parcele číslo 800/61, vchod: Zámocká ul. , číslo poschodia: 
suterén, poradové číslo: 52, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 
34l/263694 

spoJuvlastnícky podiel o veľkosti 341/263694, zapísaný na liste vlastníctva č. 5547. okres Bratislava !. obec 
BA-m.č. STARÉ MESTO, katastrálne územie Staré Mesto. štát: Slovenská republika, pod poradovým číslom : 
77 k pozemkom: parcela registra „c· č ís lo 800133. výmera: 12 1 m2, druh pozemku: ostatné plochy, parcela 
registra ,.c· čís lo 800157, výmera: 280 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra .,C'· 
číslo 800158, výmera: 2 m2. druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. parcela registra .,C„ čís lo 800/59. 
výmera: 17 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra •. C'' čís lo 800/60, výmera: 573 rn2. 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parce la registra „C'· č íslo 800í61 , výmera: 9 m2, druh pozemku : 
zastavané plochy a nádvoria 

óaiej len („ľr4:dmet áražby „) 

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží" . 

Opis a stav predmetu dražby: 
Predmetom dražby je pivničná kobka, prístupná cez spo ločnú chodbu a schodiskové jadro, so spoločným 
osvetlením a v štandardnom vyhotovení, jednotlivé priestory sú od seba oddelené priečkami a vstupnými 
dverami na uzamknutie. Predmet dražby sa nachádza v PolyfunkCnom dome so súp. č. 6873. na Zámockej ul. č. 
14 ·- 16. S vlastníctvom nebytového priestoru súvisí podielové spoluvlastníctvo na spo ločných čast iach 
a zariadeniach domu . Predmet dražby nebol znalcovi 1.a účelom ohodnotenia dražby sprístupnený 

Popi.s práv a záväzkov k predmetu dražby : 

áJ Záložné práva: 

Nasledujúce záložné právo v prípade úspešnej dražby ostáva viaznuť na Predmete dražb~1 , t.j. 
vydražitel' nadobúda Predmet dražby zaťažený právami a záväzkami z tohto záložného 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. 151 195 Z.z. 

Nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle§ 151 ma a § 151 md 
zákona č. 40/1964 Zb. v nadväznosti na §29 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a 
reštrukturalizácii, t.j. vydražitel' nadobí1da Predmet dražby bez zaťaženia týmito záložnými 
právami: 

Záložné právo pod l. 38, na byty a NP v dome s.č. 6873 na parc .č.800/5 7.800160 podľa ZN 
č .50/ 120/2001 , V2382/200 .1 zo dňa 6.5.2002,GP č. 1 24/200 1 zo dňa 30.1.2002, doplnenie lstrobanky 
zo dňa 3 .3 .2003 v prospech lstrobanky a.s. Bratislava IČO 3 13 3 l 491. 



bJ l'ecné bremená: 
Vecné bremeno právo prechodu a prejazdu cez objekt postavený na 
parc.č.800/57,800/58,800!59.800160.800/6 l prístupovou komunikáciou na l.podz. podlaží. ku 
garáU!m v l.podz.podlaží v objekte postavenom na parc.č.800/8 a 800/32 podľa V-194/2002 zo dňa 
19.6.2002,GP č.124/200 l zo dňa 30.1.2002. 

CJ Predkupné práva 
Nie sú známe informác ie o žiadnych predkupných právach viažucich sa k Predmetu dražby 

d) Nájomné právu viaznuce na ľredmele dra::hy: 
Nie sú známe informácie o žiadnych nájomných právach viažucich sa k Predmetu dražby 

e) lné skutočnosti viaznuce na Predmete dražby 
Právo z vecného bremena- právo prechodu a prejazdu cez objekt postavený na parc .č.83 514 3 v 
prospech vlastníkov a nájomcov garáži na 
parc.č.800í5 7 .800/58,800/59 ,800/60.800i6 l .800/33,83 5/43,83 5/44,830/ I , podľa V? 11 /200 1 zo dňa 
4.6.200 l ,GP č.12412001 zo dňa 30.1.2002.GP č.48/2002 zo dňa 3.6.2002 

Spôsob sta novenia ceny predmetu dražby: 
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 036i20 19, ktorý vypracovala Ing. Arch. 
Iveta Horáková . znalkyňa v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, 
zapísaná v zozname znalcov pod ev. č. 9 11157. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 25.03.20 l 9 

Hodnota predmetu dražby podľa zna leckého posudku : 2 918,55 EUR 

Najnižšie podanie: 2 918 EUR 

Minimáhoi? p1food e;:ie; 500 EUR 

Výška dražobnej zá bezpeky: 800 EUR 

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: 
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku bez zb}10čného 
odkladu po skončen í 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 skončen í dražby v hotovosti účastníkovi dražby. Listiny preukazujúce zloženie dražobnej zábezpeky formou 
bankovej záruky alebo notárskej úschovy vráti dražobník účastn íkovi dražby ihneď po skončení dražby. 

Dôvod upustenie od dražby: 
V zmysle § t 9 ods. 1 písm. a) zákona o dobrovoľných dražbách Dražobník upustil od Dobrovoľnej dražby 
na základe písomnej žiadosti navrhovate ľa dražby. 

V Bratislave, dňa 11.6.2019 

Dražobník 
PRO aukcie, s.r.o. 

loptilnsb 10, 15101 lratislava 
li'.O: 46 771 771 lt DPH: SK2023606101 
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JUDr. Richard Konta 
konateľ 
PRO aukcie. s.r.o. 


