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Aukčný Dom, s.na;

'Oznámenie o H. opakovanej dobrovoľnf:!j dražbe

pod ľa § 17 zákona č. 527/2002 Z..z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení iäkona Slovens:kej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti {Notársk~ f;lQí'Jijdok}vzriení

neskorších predpi:u~v

DO,, 03712.018 

Označenie dnui;d;zn:ika;

Aukčný Dom, s.r.o.
Prlbinova. 462/84, 920 01 Hlóhovec
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Tmava v odd. Sro. vo vložke číslo 1395 l lT 
IČO: 36 253 073

lng Ráž
Kľuka.tá .25, 821 05 8ratíslava.

Mies.to konania dražby:

V priestoroch Hotel SPEGTHUM, ut Vfadlrnira rnementisa 13, 917 01 Tmava.

oätum konania dmžbi.;
čas konania dCíllt!Y=.
Qi1:a1če;nie kola drp,ib~~

28.11.2019
10:30 hed,
3

Predmet dtažb't: 11, ieho prislušensln;
Predmetom dražby su nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Bratislava III. odoorom katastrák1ym na liste
vlastnictva č. 5631 pre ekres Bratislava Ul, obec BA - m. č., Nové Meslo. a kat. úz. Vinohrady:

- nebytový priestor 6.12·2H2. v suteréne, vchod: Tupého 23/A, v bytovom d9me s. č, 12417, na pare. reg „cu

č. 4$47/2- Tupého 23, 23A
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariat:!eniach domu a spoluvlastnícky podiel k
pozemku pare. reg ,C" č. 494712 o výmera 2244 m2 - .:Zastavané: plochy a nádvoria a na pare. re,g: ,.c~ č.
494711 o výmere 2882 m2- ostatné plochy, vo velikosti 9158(934064 -in
Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všelkých ich súčasti aprLslušenslva•najrnä na
vodovodnú prípojku. kanalizačnú prípoJku, elektrickú prípojkU, p!ynow prípojku, spevnené plochy, parkovacie·
plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva .o zriadení záložného .práva neurčuje lnak.

Predmet dražby sa draží tak ako stoji a leží.

Qpls predmetu dri!V2Y=

Nebytový Priestor č..2H2, sup•. č. 12417 nap. č. 494712. k. u. Vinohrady
Nebytový priestor - priestor číslo 12„2112 sa nachádza na 2. podzemnom podlaží bytového domu súpisne: óíslo
124H. postavený na pozemku pare. č. 4947/2, v obci Bratislava, m. č. Nové Mesto,.vohod číslo 23/A na ulici
Tupého. Dom má štyri: nadzemné podíažía a tri podzemné podlažta, bol y zmysle predlož~néh_o kolaudačného
rozhodnutia. daný do užívania v roku 2006 .. Bytový dom pozostáva z dvoch seko11- č. 1 a č..2 (priestor č. f2--2H,2



sa nachádza. v sekcii 2). Sekcia l (vchod Tupého é..23) j~ so sekciou 2 (vchod Tupého č. 23/A) pre.pojená
podzemnými garál:am. V trefom pedzernnom podlaží ·sa rlachädzajú prevažne parkovacie státia p<e motorové
vozidlá, na druhom a lrnťom podzemnom podlaží bytové alebo nebytové rniestnostt na nadzemných pocnažlach
byty.
Popis $pdočňýc:h č:Mtí a zariad.enia. bytového domu (?{evzatý zo znaleckého posudku číslo a,0120 l 8}:
.Základy bytového domu sú riešené ako základová ieJe.zooetónovä doska na pilótach. Zvísfé obvodové a nosné
konštr1Jkde sú zhotovené ako železobetónové mooofítické v kombinacií s tehíovým vypľňovým murivom. Stropy
sú s rovným podhľadom., zhotovené ako žet.ezobe1•6nové, monolitfcké. Deliace konštrukcie sú zhotovené ako

tehlové, murované. Schodiskové ramená sú .zhoto.i,,ené ako železobetónové, monolitické. Zastrešenie Je
zhotovené plochou jednoplášťovou slrechou s vrstvou tepet:nej izoläde. Krylina strechy je zhotovená zo strešnej
PVC fólie. Ktampiarské konštrukcie strechy, tj. opiechovanie atiky, zvody a žľaby sú zhotovené z po:tinkovaného
pl8"chu. Vonkajšiu povrchovú úpravu fasád lvori povrch zo :i:atepľovacieho systému s povrchovou úpravou
akrylátovou omietkovou zmesou. Schodisik:ové a vstupné príeslory majú povrch stien zhotovený z omielky na
báze MVC, opatrené soklom z nátern olejovou farbou. Vstupné dvere bytového domu s(J plastové
s bezpečnostným sklom, okná spťl.ločnych príce1>torov sú zhetovené ako plastové s izolačným dvojsklom. Vstupná
hala má mpovrchovú úpravu pod1äh z l<.eramickej dlažby, schodiskové montované železobetónové ramená majú
povrch z k.erarnickej dlažby a podesty na schodiskách majú povrch z keramickej dlažby, Dom je napojený na fä:110
siete techílici<ej infraštruktúry -verejný vodovod, verejná kanalizácia, elektro rozvod NN, plynovod, teplovod, SKT
a te!eť6m1yrozvod. Bytový dom ma bl:eskozvoo a disponuje osobným výťahom,"
S vlastníctvom bytu ie spojené l:!j spoluvlastníctvo sppločných časti, spoločných zariadení a

~ prislušťmst.va domu: 
~ Spoločnymi časťami domu (.časti domu nevyhnutné na. feho podstatu a bezpečnosť, urče11c1~ na spotočné

užívanie) sa rozumejú najmä: 
základy domu, suecha, obvodové múry, vonkajšie omietky, priečelia, vchody, schodiská, chodby, vodorovné
nosné a izotačné konštrukcie, zvislé nosné konšlrtJkéie a. lné časti domu, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a
bezpečn<i:sť.
Spoločnými zariadenlarrtl domu (za,naden1:a1 ktore sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne
tomuto domu a to a] v J)ripade ak sú umiestnené mimo dornu} sa rozumeju najmä:
komíny,. bleskozvody., spoločné televizfle rozvody, telefônne rozvody, výťahy vrátane technologického
zariadenia a strojovne, miestnosti pre rozvody, miestnosti pre. upratovačku. vodovodné, teplonosné. kanalizačné,
eloktric'ké, lelef6nne a. plynové pr.ípojky, elektrický vrátnik.

Prísh,1šenstvom domu, ktoré je určené na spoločné,užívanle a slúži výlučne tomuto domu .a p,ritom nie Je
stavebnou súča.s.ťou domu .sa rpzumeJú:
oplotené záhrady a stavby, prístrešky, oplotenia, oplotené nádvorla, ktoré sa nachädzajú n a pozemku patriacom
k domu.
Nebytovy priestor pozostáva z dvoch mie$.thoslf- kancelárie a z príslušenstva- chodba, serverovfía., WG,
kuchynka.Vchodové dvere, bezpečnostné, v oGefoVej zárubf'.\i. Okná plastové s Izolačným dvojsklom vrátanie
vonka]šfch roliet
Náštapná vrstvy podiláh- vo všetkých mr~stnostlach keramická dlažba veľkoformátová: a keramický soklík ..
P'ovtchové upravy stien a stropov• hladné vápenné omietky a biela rnal'ba, vo WC kera.mický obklad do výšky asi
1200mm„ Interiérové dvere na báze dreva s povrchovou ópravow fólia v oblo.:žkových zárúbniach, plné.
Zarfaďovacle predmety-vo WC keramická WC misa zavesená vr. zabuoovanej nádržky, keramické umývadlo, v
kuchynk.e pr~rna ku:ch:ynská linka na báze dreva, ~frka asi 2000mm, antikorový drez kruhovéhó tvaru vt. drezovej
batérie, bez za.budovaných spotrebičov.
Zdroj vyk.urovanla- samostatný plynový zavesený kotol zn. Gemrnox a zásobnikovy plynový ohrievač rúv, zn.
Tatramat,. umres1nem!i v tech. m1estnosli n a chodbe prf vstupe do priestoru. Vykurovanie priestoru je podlahové.

ôalšia nadštandardné vybavenie:
2x klímatízačnä jednotka- v kancelárii č.2 a v a serverovnl;

v podla:hEi alebo stenách zabudovaná štmktúrovaná kabeláž- dátové káble CAT 6A;
exteriérové kovové lamelové žalú;de elektronický ovládané;
elektronické zabezpečovacie zariadenie- alarm;
zavesené stropné vyboJk.ové svietiďtá v kancetárii č. 2.

Vybavením priestoru sú: ro.zvoďy e lá inštalácie od elektromeru, roz.vocly ústredného kúrenia, rozvody vody (SV a
TÚV), rozvody kanal-ízácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domád
telefón, poštová schránka.



Vlastníctvo prtestoru, vrálene íeno vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami oo priestoru a
do prisluš.ensM,. t1miestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hla\/rlymi uzavieracími ventílmi privudu vody, plynu
a etel<.1rlckýmf poistkami pre nebytový priestor.

V zmysle platných predpisov predmetom ohodnolenia je zfstená výmera podlahovej plochý a príslušenstva v čase
konania miestnej obhliadky f.í. vymer:a 88.07 m~.

Nebytový priestor boJ v čase obh!iadk.y v dobrom technickom a hygienrckom stave, 1,1držíavaný, zariadený
a využivaný vtastnikom.

-Záložné právo v prospech Ráž šteran, Ing. (16..02.. 1981), na nebytový priestor č. 2H2, na ·1.p., vchod:
Tupého 23/A, podťa V-27844/14 zo dna.24.1 i.201'4

-Záložné pravo v prospech o,statných vlastníkov bytov a nebytových prlsstorov v dome podľa§. 15 :zäkona
č. 182/19'93 Za: na nebytový priestor č. 2H2, -1...p., vchod Tupého 23A podľa. žiacfosti zo, dľia 4,8.ZOľl, z.
16279/17.

-Právo .z vecného bremena Jn rern spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemky te.Ql$tra C KN
p.č. 4942/1, 4943/2, 4944/2, 4945/1 v prospech každodobého vlastníka n.eby1ového prJestoru iny
nebytový prrastorč.2H2, na -1.p,, vchod: Tupého 23/A. podľa V-19271/2018 zo dňa 06.09.2Qt8

-Exekučné záložné právo v prospech Martin Šindler - :$práva domov, s.r.o., Btalíslava, 160:47 190 701,
na nebytový priestor - rný nebytový priestor č.2H2/· l ,p., vchod: Tupé,ho 231A, podľa exelkuť:ného pril<.azu

EX; 207 EX 1415/18 w dňa 12,0.3.2019 (súdny exekútor JUDr. Andrea OndrejkoV;ä). Z>4823/20t~

Poznámky:
- Oznamenie o začatí výkonu záložného práva predajom z,3Jbhu na dratb(: s oznsčenim veriteľi'! lng_

Aái na nebytový priestor iný ne.bytóvý priestor č.2H2, na -1.p.. , vchod: Tupého 23/A, P· 1379/20 f8

Spôsob shmov,mia všeobecnej bodoott predmetu dra.žby a výška všeobecn~I ba:e:tnoty predrnelu'
dražt)y; 
Gena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku 14/201$ vyp~acoYaný znalcom lng. Ju.raj
Taílan.Phí). zo dňa 10.03.2019 na sumu 143 000,00 f (slovom Jede.nstoštyiidsaťt:ri:Usíc Eur).

"' Najnižšfe pocJ~aie;
100 000,00 € (slovom: Slotisfc eur)

Mtnimáln;e prinsuhmie;
1 000,00€

Dra:ioboá ziib:ezpeka:
Výška gražobnei zábezpeky:
10 000,00 €

Soo:iob zloženia dražotm!li zábemekj':
Dražobná zábezpeka musí byť budúcírn účastníkom d<.afäy uhradená bezhotovostným bankovým prevodom,
vkladom na účet dražcbnlka, alebo poštovou poukážkou. Dražobnú zábezpeku je možné :dožiť aj v hoíovosä
v miesta konania dra.žby. Prípustné Je zloženie dražobne] zábezpeky aj vo forme bankovej záruky S.lebo notárskej
úschovy .. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Qolk!ad preuk.azojú1,i z<loženie dražobmú zábezpeky:
Účastník bude pripustený k dražbe ak predloží pri zápise do dražby originál dokladu o zaplatení dražobnej
zábezpeky (výpis z úč.tu o odpfsanf čiastky z účtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti, poštovú poukážku,
záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku, originál alebo overená kôp.ia. dokl,adu preukazujúcu notársku
úschovu), ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka prip.fsaná na účet dražobnlka, pŕíjmový pokladničný



blok. dražobnej spoločnosti Aukčný Dom s.r.o., následne sa zapíše do listiny „Zápis do dra:žby" a bude mu
ptklelené dražobné číslo.

Lehote na zložénle dražobnej zátiezae~
Dražobnú zábezpeku mofoo zložiťdo otvorenia dražby u dražobníka.

Čfalo účtuna :zloženia dralQbnej. zabezpeky:SK 75 7500 0000 0040 04695397 vedený v ČSOB a.s

~a oodmitml<J: llráteniiä drai~n~ i;':?t;lezpeky;
Účastníkom dražby, ktod sa ne$tanú vydražil.eľml, sa vraeía dražobná zábezpeka bankovým prevodom v
prospech účtu, ktorý účastník písomne otnámi cfražobnfkovi, a to do troch pracovných dni odo dňa konania
dražby. Účastníkom dražby, ktorý zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti v mieste dražby a k!orí sa nestanú
vydražitel'rní, búde dražobná z.ábezpeka vrátená po skončení dra.fuy. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z.
vydražtter neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená
vydražiteľom vrátane je}pdsft.išensMi sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby .. Ak sa koná opakovaná
dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vyc!r.a:fäeľom. ktorý spôsobil zmarenie dražby,
na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dra.!b>" sa zostávajúca časť
vráli vydražilefovl, ktorý spôsobil zmarenia dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povínný na
vyzvanie dražobníka uhradťl'tú čast näkiadov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to piati
:aJ pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsľedku zmarenia predchádzajúcej dražby vydr.ažlteľom.

$pôsob úhrady ceny dosiahnutej YYílrnteafm;
Vydcažríefie ciovinný whgg:li:(penu dosiahnutú vydraženim nasJedovo~:
Ak nie je cena dosiahnutá vydraž.ením vyššia ako 6 640 eur, je vydraflteľ poví:nný zaplaiiŕ cenu dosiahnutú
vydražením hneď po skončení draž.by.

Ak Ie cena dossaftnutá vydražením vyšš:ia ako 6 640 eur, tak najneskôr do 15 dni od sk,ončeni<1 dobrovoľnej
dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobnlka č. účtu: SK 75 7500 0000 0040 04695397 vedehý
vČSOB a.s

Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej
vydraž.ením. AA bola vydražtterom zložená drážobná zábezpeka vo forme listiny pr<mkazujúcef vydanie bankovej
zán,1ky, je vydražlter povinný zaplafiť cenu dosiahnutt'.t vydraženfm v plnej výške v lehote jej sptamostl, dražobník
Je povirmý bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dos.iahnutej vydražením vrátíť vydražireľovi záručné listiny
osvedčujúce bankovú záruku.

Cenu dosh;1hnu1ú vydražením nie ja možné zaplatiť zapcčnantm, Platba zmenkou je neprípustná.

Prechod práv a ;gayäJk'22 '.'l(fi!;:n11s:;1ch na predmete draiby:
V zmysle§ 151 ma Od$, 3 Občianskeho zákonníka platí, že pri výkone záložného práva záložným veriteľom,

ktoreho f'.áložná právo je v.poradí rozhoďujú<XJm na uspokojenfe záložných.práv registrované ako prvé, sa záloh
prevádza nezaťažený záJožnými právami ostatných záložných verlteľov,
V .zmysle§ 30 zákona č. 527/2002 Zsz: o dobrovoľných dražbách dop1neni zákona Slovenskej narodnej rady č.
323/1992 Zb..o notároch a notárskej. činnosti (Notársky poriadok, v znení nesk,oršich predpisov plati, že práva
osôb vyplývajúce :z vecných bremien viaznucch na predmete dražby nf.e sú dotknuté prechodom vlastníckeho
práva dražbou. Predkupné právo vlaznuce na .f:!redmete dražby zaniká udelenlrn príklepu, ak vydražiteľ uhraclrl
cernJdosíahnutú vydražením predmetu dražby v U.slano\lenej lehote; Io nepfati v prípade predkupného práva
spoluvlastníkov ved k spoluvlastníckemu podielu.

llpozorf'tuJeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môfo preukázať
najnesl0r do zača.Ua dražby a móžL! ich uplatniť na dražba ako dra~itelia.

Dátum a čas obhtla~rgdm~lY clražt;,y;
12.11.2019 o 11~00 hod. 
27.11.2019 o l1;DO hod,

MfH1J~ gf:!hlH1dky pŕedmetu dra2by:
Tupého 23/A, 83104 Bratislava -Nové mesto /pred predmetom dražby/

on1í!nizi'e111i pgat@rHa súvisiace s obhfl:adtou predimtv ct:mžt;iy;
V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanf,e naš.ej spoločnosti
na tel. čfs:le 0$05 934 527, 0905 469 050, a to najneskôr 1 pracovný deň pred termínom obhliadky.

K bbhliadkeje potrebné sí pňnie.sf úradný doklad totožnosti/napr. občiansky preukaz, pas/, právnické osoby aj
úradný vypi$ z registra, kde Je zapísaná a .z ktorého bucle vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis

'



t obchodného regiš!rä).
Pokiaľ vlastni'k alebo osoba.
obhliadka uskutočnená v rarnci mofoo.stL

Qrg_IDll.itW~l.l];uia ~!Jl'.1~Jak:e: § dui~bol.!;
llčastnikom drafby móže osoba, kt.or~ spÍňa podm1en~:y ustanovene zákonom 5.2'7/2002 z ..z. o dobrovornýcr1
dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 32;V1 sei Zb, o notároch a notárske}činnosti
(Notársky poriadok) v znení nesxoršich predpisov a dostavila sa s. cieľom urobi(pooanle, Ostatné osohy plátla
vstupné 3,32 t,
Vyzyvarne budúcich úč.astnfkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minfmátne ~O rnln6t predjej začatlm, z dôvodu
zisťovania totožriasl.i, :zloženif:l dražobné] zábezpeky a zápisu ďo zoznamu účastníkovdražby.

Účasmikom dobrovoine/ ôr.ažby môž.u byľ len osoby, ktoré spiňaJu 4'ákonné pódmier~ky v zmys;Je § 5 z:ák. č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dra:žbách a o doplnení zákona Stovenskoj, národnej rady č, 3-23/1992 Zb, o
notároch a notárske] činnosti (Notárs~.y poriadok) v znenl neskôtstc.n predpisov {ďalej len ako .zálwn čL527ľ2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách") a ktoré pred začatím dražby prnól1;1ž1zy <lrážobrtlkovl: ·

a. doklad o zloženl dražobnej zábezpeky;
b. čestné vyhlásenie; že nie je osobou vy!učenou z dražby v zmysle§ ~O ods. a zák. č, 521/i.t002 Z.z,

o dobrovolných dražbách (formulár ]e k dispozícii aj u dmžotínika);
c. doklad totožnosti {napr. platný občiansky preukaz, ccslovný pas .a pod.);
d. ak. ide právnickú osobu, úradný výpísz registra, kde je zap[.sanä a z ktorého budevyplyv.aJ, klode

oprávnený konať v jej mene /,napr., výpis z óbc,hodriťho reg,strn), nie starší ako 3 mesiace;
0. v pripade zastúpenia účastníka splnomocnencom ·- osobitné splnomocnenie s úradneosvedčeným

podpisom zastúpeného účas1ntka, pnčorn zo splnomocnenia rnusí výslt>Vne vypl.yy.at' •oprávnenfe
splnomocnenca konať v mene zaslópeného na dobrovoľnej dražbe.

iirul.9.b.J.I.Qfil!ti~xla~toí1<k't1hQ Qrjva k pr:ed®tu dražby: 
Ak uhradil vydraiileľ cenu dosíahnuíú vydražením v ustanovene] 'lehote, prechádza na neho vlastnícke pravo
k predmetu dražby momentom udelenia príKlep1t V opačnom prípade zodpovedá za škodu tymto konaním
spôsobenú a dražobník Je oprávnený požadovať od vydraiitera úhradu škody, ktorú týmto k.r::maňim .$pôsobil
(úhrada škody btide čerpaná 20 zloženej drafobnej zábezpeky, ~ripadne bude, požadované plnenie bankou

posk)'tujC1cou bankovú záruku}.
V prípade úhtady ceny dosiahnuteI vydraženim vydražnerom, dražobntk ,odovzdá vydražttorovl osve.dčeťíý odpis
notarskej zápis.nice, ktorou bol osvedéený priebeh dražby a ktorý je dfrka.z.orn (právnym Ufa.dom) o nadobuďnutf
vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licilátorom. Zároveň drafobnik.zabezpečJ
zápis vlastníckeho práva pre vydrafäefa v prfshušnorn katastrí zi'!zn;!HTJOľT\ ..

ľ9ómienKy. odovzdanw.r~s.i01~tv 9ri!Zl;ly_vy9:r~ž'lteľovr:
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke pravo k prndmelu dražby, je dťafoéľník pod.fa§ 29 zákona č. 527ľ2002 Z.z.
c} dobrovoľných drnibách po11inn~1 odovzdať pred.met dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastníc¼<e právo a s:ú
novyhnulné na nakl,,cdč!nie s prndmelorn dra.tby alebo osvedčujú iné práva vydraz.lteľa kp.redmetu,dražby, be:z
zb)10Ó1óho odkladu Y'.fdraiJlefovi. Ak l<Je o nehnuteľnosť, odovzdá predchádZ~júcí Vlaštník predmet dražby
vydra:!iteľovi bez zb11očných prieťahov za prítomnošti dražobníka, na zál<lade preďto.ženia. osveďčeneho•ôdpi$U
no!árskoj zápísníce a ďoloienia lotoznosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica
o odovzd'ani predmetu dražby", ktorú podpíše predčhadzajud Vlastník predmetu dražby, vydrafäeľa drS,fobnik,
Ak niektorá o.:;;obä odmietne z.ápisnícu odovzdať alebo ju prevziať. táto skutočnosť sa. vyznačí v zápisn,icl
a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe, Všetky náklady spoJené: odovzdaním;. ptevzatíma .,
vyprataním predmetu dražby nesio vydražiteľ v plnom rozsahu. Táto povinnosť s.a nevz.fahuje na náklady,
ktoré vznikli z dôvodov na strane predchádzajúceho \ilastnik:a aJ.ebo drä±obníka, Nebezpečenslvo škody n-a
predmete dražby prechádza :z; navrhov.iteľa dražby na vydražitera dňom odovzdania predmetu dražby, v ten 'istý
dei'i prechádz:a na vydražiteľa zodpovednost' za škodu spôsobenú v súv\st.osti s predmetom dražby. Ak!a
vyd razíte! v omošk~lh i s pri:wtátim predmen.r dražby, nesié nebezpeČf.HíS.tvo ,škody a .zodpovednosť z.a škodu
vydražiteL

P.Q.J.Jčeniepodľ'a § 21 ods. :2) ai:.6} zákona č. 527/20Q~Z.~. 2: f.iqbri;;,vql'nýi;h dražbách;
v pripa,de, ak s.a spochybňuje piatnost' zálož:rwj ztnflNY .alebo bo'ii pornšei-ié ustanovenia zäkonaodobrovoľnýctl
dražbnch, môže osoba. ktorá tvrdí, že týrn bola dotknutá na svojich právach, požiada( sód, aby určil neplatrtosf
dražby•, Pravo domáhať sa určtmia neplatno,~tl dra:tby zaniká, ak sa neuplatni do troch mesiacov odo dňa
príklepu, ak dôvody neplatnosti: drnž.by súvisia s.o spáchaním trol;lneho činu a zárovm1 íde o draibu domu .alebo



bytu I v ktorom má predchádz:ajucí viastnlkpredmelu d,ažby v čase pdlde.pu hlásený trvatý pobyt podra zákona č-.
253/199~ :z.z. o lllas-enf pobytu občanov S!oven.skeJrepubílky a re,glstl'i obyvateľov Srov,enskej repubóky v :znénf
zákona č. 454/2004 Z.:z .• v tomto prípade je možné domáha! sa. neplatno:slľ d,~y aj pô \Jplyrivtl teJ!o lehoty. V
pdpade spolnčriej dražby bude neplatná len tá časť dražby. ktorej sa tákýto rozsudok týka. Osoba, ktorá pcdata
na súde ..žäfqbu.• Jč pcwinnä oznárnit príslušne] správe katastra n\:lhnuterností 2a~1íe súdn.eho konania.Úca.sinikmi
s'úd11ehil kón~nľa:.ô neptatnosťdra2bysú navťhovaléľdtažhy, dražobník, vydraiitéľ~ pr.edchád;:.aJó:d vlas:lnfk a
:dotknutá osoba podla§ zr oďs:.2 zákona č. 527/2002 z». o dobrovornýcn dražbách.
Akvydražitef zmatíl dražbu, aJs:bo aksúd určf órafuu za nept.atnO., úélnky priklepu zan ik..ajú ku dnu priktepu.
Nepltitnost' dražby níe ie možná ~lovíťz-0ôvodu m,es:koreného začatia dražby, a¾ bolo prfčinou oneskoreného
tafällä dražby kMärile Inej draiby týmistýrn dťažbbni~om na tom istom mieste alebo ak neumožnlí vlastník
predmetu dražb)I, ako11J0Sôba, .ktorá mákpredme1u drazby 1nťrak.o vlastnícke právo, vykonať tíudnu obhliadku
pr6cirr-1&tu.d.fäťby.

Qznačeole horára, !ctocl b1;rde o•~'ťl:·cQQvaiť bdeb:i:b dQQC9Y<itnd :d@'žby;
JUEx,Mlró:;fäv HótGrk
Näm; 1. máj~ n~l/14,. 921' Ol 'Píešfany

U12ozornenJ;;::
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré rnai0 k pr.edrtwlu dražby Iné práva; ie- ich móžu proukazať najneskôr do
začatladr'~žbya uplatni( na dražbe ako dt4i,ella. Úča$lnikom drafäý môže byľ ósoba, ktorá spÍifa podmienky
ustanovené z~konom č. S27ľ2002 Zt. o d,obrovorrľ;,ch draibách a dos1a,vilá sa s cle rom urobí!' podanie. Ostatné

~; osoby plaUa vsl\Jpné 3;32 ÉUR

Dražobník:

.... ··.. • .. · .. ,;7. ') Jrl r 1'! !C)y Hfohovd;dňa:.:...r~... ;(_1t.,:p,..,v · • .~

Na11rhóvateľ: 1llf. lO,
V Bratislave, dňa: .

7o11
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OSVEDČENIE

o pravosti. podpisu

Bratislava dňa 29.10.20.19
/~.. +·'..........................•···..·.··.·~.-·,..,.:····:·"'··Ivana Zaja~d;á.··••·

z,a,uestnan.ec poveŕený notärom
JUDr. Ruženou Baýerlwou

Upezorncníet Notár lcg;diz:áci<w
neosvedčuje pravdivosť shitnčnCJsti
uvádzaných v ljstinc (§:58 ods. 4
Notárskeho poriadku)
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