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DD PSO101/17

Číslo registrácie poslednej 
listiny v NCRdr:

tlražobník:

Navrhovateľ dražby:

Organizačná zložka:

Dátum konania dražby: 

Čas otvorenia dražby:

3987/2017

Platiť sa oplatí s.r.o.
Košická 56, 821 08 Bratislava 
IČO: 45684618
OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 66827/B

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4- Michle 
IČO: 64 948 242
Obchodný register Mestského súdu-Praha, oddiel B, vložka číslo 3608

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava 
IČO: 47 251 336
OR OS Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B

31.08.2017 

11:00 hod.

Miesto konania dražby:

Opakovanie dražby:

Zasadačka na přízemi, Apollo klub, Súkennlcka 4, 821 09 Bratislava, okres 
Bratislava II, Bratislavský kraj.

prvá dražba

Predmet dražby: súbor veci
n------------
5 LVč. Okresný úrad Okres Obec Katastrálne územie

3306 Bratislava Bratislava III BA - m.č. NOVÉ MESTO Nové Mesto

Byt :

Charakteristika (číslo 
bytu, číslo vchodu, 
číslo poschodia, 
adresa) :

Súp.č, 
stavby :

Postavená na 
pozemku - 
parcele registra 
"C" evidovanej 
na katastrálnej 
mape:

Druh a popis 
stavby:

Podiel priestoru na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach 
domu súpisné č. 216 a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku - parcele registra "C" 
evidovanej na katastrálnej mape ako: 
pare, č. 12200/3, zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 2B4 m2, pare. č. 
12200/4, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 290 m2:

Byt č. 21, Vchod: Csl. 
parašutistov 23, 5.p.,

I Československých
parašutistov 23, 831 03

1 Bratislava

216 12200/3
12200/4

9 Čsl.
parašutistov

23,25
7920/342324

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

Opis predmetu dražby:
i

Platiť ta oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava
Tel.: +42Í 2 322 027 10-12, Fax: +421 2 322 027 15, E-mail: office@platitsaopl3ti.sk, www.platitsaoplati.sk 
IČO: 45 684 618, DIČ: 2023085152
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA i, oddiel: Sro, vložka číslo: 66827/B
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Byt číslo 21 na 5.p. vchod Čsl. parašutistov 23, k.ú. Nové Mesto
Stavebnotechnický popis bytového domu na ulici dome Čsl. 
parašutistov 23,25, súpisné číslo 216 na pare. KN č. 12200/3 a pare. KN 
č. 12200/4, k.ú. Nové Mesto.
Bytový dom číslo súpisné 216 je postavený na pozemku rovinatého 
charakteru na pare. KN č. 12200/3 a pare. KN č. 12200/4 v katastrálnom 
území Nové Mesto, obec Bratislava - mestská časť Nové Mesto, okres 
Bratislava III. Bytový dom sa nachádza do 4km severovýchodne od 
historického centra Hlavného mesta Slovenskej republiky v centrálnej časti 
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, v obytných častiach s bytovými 
domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s dobrými 
dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza 
komplexná občianska vybavenosť v rámci mestskej časti Bratislava v Nové 
Mesto, športové zariadenia, nákupné centrum, poliklinika a iné.
Bytový dom je celkovo 8 podlažný s plochou strechou, pozostává zo 
suterénu a 7 nadzemných podlaží, V suteréne sa nachádzajú pivničné kobky 
a ostatné spoločné zariadenia bytového domu. Nadzemné podlažia sú 
tvorená výlučne bytovými jednotkami. V rámci vchodu Čsl. parašutistov 23 
sa nachádzajú na každom nadzemnom podlaží 4 byty, spolu 28 bytov vo
vchode. '
Spoločnými časťami domu sú najmä: základy domu, strecha, chodby, 
obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné 
konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami domu sú najmä: výťahy, STA, bleskozvody, 
vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, 
vzduchotechnika.
Objekt bytového domu je výborne udržiavaný. Za posledné obdobie bola 
vykonaná rekonštrukcia bytového domu pozostávajúca z realizácie
vonkajšej povrchovej úpravy formou kontaktného zatepľovacieho systému, 
výmeny okien v spoločných častiach, oprava hydroizolácie strešného plášťa, 
výmena vchodových dveri, domového vrátnika (2015), výmena výťahu, 
výmena vnútorných infraštruktúrnych rozvodov, boli obnovené SRoločné 
nadzemné priestory (2016) a iné.

Byt číslo 21 na 5.p. vchod Čsl. parašutistov 23, nachádzajúci sa v bytovom 
dome Čsl. parašutistov 23,25, súpisné číslo 216 na pare. KN č. 12200/3 a 
pare. KN č. 12200/4, vrátane spoluvlastníckeho podielu priestoru na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné 
číslo 216 veľkosti 7920/342324, k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava - mestská 
časť Nové Mesto, okres Bratislava II.
Byt č. 21 sa nachádza na 5.p bytového domu. Byt pozostáva zo štyroch 
obytných miestnosti (3,5) a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba, 
kúpeľňa, WC a loggia. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 79,35 m2. 
Súčasťou bytu je aj pivničná kobka nachádzajúca sa na 1.PP bytového 
domu v priestore sústredených pivničných kobiek. Právna dokumentácia je v 
súlade so skutkovým stavom.
Vybavením bytu je všetko jeho vnútorné vybavenie a to: rozvody elektrickej 
inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových 
stúpačiek, rozvody vody (SV, TŮV), rozvody kanalizácie od zvislých 
rozvodov a k nim príslušné zariacfovacie predmety, rozvody plynu, zásuvka 
STA, vzduchotechnika, kuchynská linka, zvonček, poštová schránka a 
vstavaná skriňa v jednej obytnej izbe.
Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené 
vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mirno byt, 
vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej 
vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt. Technický stav bytu možno 
označiť ako byt po prevažnej rekonštrukcii vykonanej prevažne v roku^OIS. 
Povrchy stien a stropov bytu sú realizované ako vápenné hladké omietky. 
Povrchy podláh v prevažnej časti bytu sú veľkoplošné laminátové, v kúpeľni 
a WC keramická dlažba. Povrch podlahy pivničnej kobky cementový poter. 
Vstupné dvere do bytu sú hladké. Ostatné interiérové dvere bytu sú drevené 
hladké, osadené v oceľových alebo drevených obložkových zárubniach. 
Okná bytu a balkónové dvere sú plastové s izolačným zasklením, doplnené
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o interiérové žalúzie. Vykurovanie bytu je prevažne panelovými oceľovými 
radiátormi prostredníctvom centrálneho zdroja v rámci bytového domu. 
Svetelná elektroinštalácia v byte je vedená pod omietkou. Byt je napojený na 
centrálny rozvod teplej a studenej vody, plynu a na kanalizačné zvody. 
Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou z materiálov na báze dreva dĺžky 

 2,4m. Samostatná miestnosť WC je záchodová misa s nádržkou kombi,
 keramický obklad stien do výšky 1,5m. Bytové jadro je betónové panelové. V

jednej obytnej izbe sa nachádza vstavaná skriňa.
Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia. 
Popis práv a záväzkov k 
predmetu dražby viaznucich:

POZNÁMKY:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva V-2930/2013 na byt č. 21, 5.p., 
vchod Čsl.parašutistov 23, v prospech UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s., IČ: 64948242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, (IČO: 47251336) 
formou dobrovoľnej dražby, P-1101/17

Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby DD PS0101/17 v prospech Platiť 
sa oplatí s.r.o., IČO:45684618, na byt č.21, na 5.p., vchod: Čsl.parašutistov 
23, P-1631/2017
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo podľa § 15 z. 182/93 Z.z. v znení z 151/95 Z.z. v prospech 
ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov.
Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s. (IČO 00681709) na 
byt č. 21 na 5. p., Čsl.parašutistov 23 podľa V-2930/13 zo dňa 14.03.2013

INÉ ÚDAJE
Potvrdenie o pridelení súpisného čísla č.j.PPaSM - 384/2013/P-21 zo dňa 
06.05.2013, Z-9032/13.
Evidenčná zmena PPČESČaSP-212/2015/P-13 zo dňa 10.03.2015, R- 
1291/15

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku: Meno znalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu:

137/2017 Šimek Ivan Ing, 12.06.2017 139 000,00 EUR

Najnižšie podanie: 139 000,00 EUR
Minimálne prihodenie: 1 000,00 EUR
Dražobná zábezpeka: 20 000,00 EUR

Spôsob vrátenia
dražobnej zábezpeky: Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,

dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky 
bez zbytočného odkladu po skončeni dražby alebo po upustení od dražby.

Správca NCRdr: JUDr. Katarína Valová, PhD., Pribinova 10, 811 09 Bratislava

Dôvod upustenia od dražby: Podľa §19 odseku 1) Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
písmeno:
a) na základe písomnej žiadosti navrhovateľa dražby.

V Bratislave dňa 16.08.2017

rpa základe Poverenia zo dňa 31.3.2015 
Platiť sa oplatí s.r.o.
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