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Miestny úrad mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava

V Bratislave dňa 29.06.2021

Oznámenie o dražbe

Týmto Vám v zmysle ust. § 17 ods. 5 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách zasielame
Oznámenie o dražbe.

V zmysle §11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (ďalej len „ZoDD") Vás
žiadame, aby ste toto oznámenie bezodkladne najmenej však 15 dní pred konaním dražby uverejnili na
úradnej tabuli obce/mesta a ponechali zverejnené až 31.07.2021.

V zmysle § 11 ods. 4 ZoDD, tretia veta: .. Obec ie povinná bezodkladne a bezodplatne takéto 
oznámenie zvereinit'". V prípade nedodržania citovaného ustanovenia, bude obec/mesto v plnom rozsahu
zodpovedať za škodu, ktorá dražobníkovi vznikne, ak bude dražba vyhlásená za neplatnú, z dôvodu
nesplnenia si vyššie uvedenej zákonnej povinnosti.

Zároveň Vás žiadame o zaslanie písomného potvrdenia o vyvesení oznámenia na úradnej tabuli
obce/mesta spolu s fotografiou potvrdzujúcou vyvesenie a to prostredníctvom mailu na adresu
david.harmaniak@u9.sk, a to 3 pracovné dni odo dňa doručenia tejto žiadosti, najneskôr však 15 dní pred
termínom dražby.

S pozdravom

U9, a.s.
Mgr. David Harmaniak

Prílohy: Oznámenie o dražbe č. 132/2021
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Kn Á I RDMDEDI 
U9, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona
č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len .zákon o dobrovoľných dražbách")
zverejňuje na základe návrhu záložného veriteľa, v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných
dražbách nasledovné Oznámenie o dražbe:

A. 
Označenie dražobníka: c 3Z 5Ás Á 
Sídlo: Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
rec. 35 849 703
Zapísaný: Obchodný recister Okresného súdu Bratislava 1, Odd: Sa, Vl. č.: 3070/B.

Označenie navrhovateľa: ž py S5n k 5 ml o v Šn s k o Z a.s.
Sídlo: Štúrova 5. 813 54 Bratislava
IČO: 31 318 916
Zapísaný: Obchodnom registri OS Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 335/B

SÁ 
Miesto konania dražby: c 3Z 5Ás ÁZ KŠl ·n á r s k 5 BZ 1DI E1 Sr 5t ·s l 5v 5 
Dátum konania dražby: REÁEnÁDEDI 
čas konania dražby: I E2EE - o JÁ 
Dražba: I Á k o l o Jr 5ž 4 y 



C.
Predmet
dražby:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 3089, katastrálne.
územie Nové Mesto, obec Bratislava- m.č. NOVÉ MESTO, a to:

Pozemky, parcely registra „C" KN:

Pare. č. 11732, o výmere 294 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

Pare. č. 11733. o výmere 293 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

Pare. č. 11734, o výmere 293 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

Pare. č. 11735, o výmere 293 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Stavby:

Byt č. 17, 3. p., vchod Čsl. Parašutistov 7, na ulici čsl. Parašutistov 7, v bytovom dome so
súp. č. 212, popis stavby: bytový dom, druh stavby: bytový dom, postavený na pare. č.
11732, 11733, 11734, 11735.

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na príslušenstve
a spoluvlastnícky podiel k pozemku reg. ,.C", pare. č. 11732, druh: zastavaná plocha a
nádvorie, výmera 294 m2, k pozemku reg.•C", pare. č. 11733, druh: zastavaná plocha a
nádvorie, výmera 293 m2, k pozemku reg. ,.C", pare. č. 11734, druh: zastavaná plocha a
nádvorie, výmera 293 m2, k pozemku reg . .,C'', pare. č. 11735, druh: zastavaná plocha a
nádvorie, výmera 293 m2, vo veľkosti: 6499/671567.

Spoluvlastnícky podiel: 1/1.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží".

O.
Opis
predmetu
dražby
a jeho stavu:

Predmet dražby byt č. 17 s podlahovou plochou 65,78 m2 sa nachádza na 3. Poschodí
bytového domu súp. č. 212. Jedná sa o byt s tromi obytnými miestnosťami a príslušenstvom,
ktoré tvoria: kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC, loggia s výmerou 3,93 m2 a pivnica s výmerou
2, 11 m2. Byt je v pôvodnom stave. Kuchyňa je vybavená pôvodnou kuchynskou linkou,
plynovým sporákom. smaltovaným drezom a pákovou batériou, keramickým obkladom steny
a špajzovou skriňou, podlaha je PVC. Kúpeľňa je vybavená obmurovanou liatinovou vaňou,
umývadlom, keramickým obkladom steny, obyčajnými batériami, podlaha je dlažba. Podlaha
v predsieni je PVC, izbách sú parkety. Omietky sú vápenno cementové hladké. Okná sú
pôvodné drevené, zdvojené, dvere sú obyčajné do oceľových zárubní. Vstupné dvere do
bytu sú protipožiarne. V byte sú namontované merače spotreby teplej a studenej vody
a elektrický.

Dispozičné riešenie:

Bytový dom, v ktorom sa ohodnocovaný byt nachádza, je postavený na pozemkoch pare. č.
11732, 11733, 11734, 11735, v panelovej montovanej sústave T 06B s vchodmi č. 3, 5, 7, 9.
Nosný systém pozostáva z priečnych montovaných nosných stien. Strešná konštrukcia je
plochá. Schodištia sú dvojramenné, železobetónové, s povrchovou úpravou terazzo. Priečky
sú betónové. Povrchová úprava vnútorných stien spoločných priestorov je vápenno
cementová omietka hladká. Pôvodné bytové jadrá sú betónové. Pôvodné okná a balkónové
dvere sú typové drevené s dvojitým zasklením. Vo vstupe domu sú použité kovové zasklené
steny s jednoduchým zasklením. Podlahy v zádverí a chodbách vstupného podlažia sú
zrealizované ako dlažba. Na podestách sa medziposchodiach je dlažba. V schodišti je jeden
osobný výťah. V priestore kočíkov, bicyklov. skladov a pod. sú betónové mazaniny.
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Vykurovanie v dome je ústredné (v dome je výmenníková stanica), zásobovanie teplou
vodou je centrálne. Konštrukčná výška podlaží je 2800 mm.

Dom má 6 nadzemných podlaží a suterén, na každom obytnom podlaží sa nachádza 5 bytov
(1x garsónka, 2x 2,5 izbový byt, 2x 1,5 izbový byt). Do užívania bol daný v roku 1960. Dom je
udržiavaný. Na dome bolo zrekonštruované spárovanie panelov, vonkajšia omietka, bola
preverená kompletná rekonštrukcia strechy, vo všetkých hygienických jadrách boli vymenené
zvislé rozvody vody a kanalizácie. Opotrebenie domu je primerané údržbe.

Byt č. 17 sa nachádza na 4. nadzemnom podlaží bytového domu súpisne číslo 212 na ulici
československých Parašutistov, Bratislava, m. č. Nové Mesto. Bytový dom je obd/žnikového
tvaru, ma 7 nadzemných podlaž/ na ktorých sa nachádzajú byty a jedno podzemné podlažie,
kde predpokladám skladové a technické priestory domu. Dom má spolu štyri vchody- číslo 3,
5, 7, 9. Dom bol v ostatných rokoch modernizovaný - kontaktný zatepľovací systém vr. 
ušľachtilej tenko vrstvovej omietky, modernizácia strešného plášťa, nový bleskozvod a
klampiarske konštrukcie, maľby spoločných priestorov, domová kotolňa.

Technický stav:

Pri miestnej obhliadke bolo konštatované, že bytový dom je v dobrom technickom stave, v
ostatných rokoch modernizovaný. Konštrukčné závady, ktoré by mohli výrazne ovplyvňovať
alebo obmedzovať užívanie predmetného domu alebo bytu tvoriaceho predmet znaleckého
posudku neboli zistené. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú žiadne vonkajšie znaky
statických ani iných porúch a poškodení. Údržba prvkov krátkodobej ako aj dlhodobej
životnosti je tiež dobre zabezpečovaná, ich stav zodpovedá veku pri primeranej údržbe.
Vzhľadom na vek stavby a modernizáciu bytového domu v ostatných rokoch znalec
stanovuje základnú životnosť stavby na 11 O rokov.

Bytový dom sa nachádza v mestskej časti Nové Mesto, miestna časť Ľudová štvrť hl. mesta
SR Bratislavy, asi 100 metrov východne od frekventovanej Račianskej ulice, kde je dostupná
mestská hromadná doprava- autobus, trolejbus, električka. V priamom obilí sa nachádzajú
prevažne stavby na bývanie - bytové a rodinné domy, ako aj nebytový budovy občianskej
Dostupnosť kompletnej občianskej vybavenosti mesta je do 15 minút MHD, historické
centrum Bratislavy sa nachádza asi 3,5 km juhozápadne.

Spoločné časti:

Základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, chodby, vodorovné
nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a iné časti domu, ktoré sú
nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

Spoločné zariadenia:

Kočikáreň, práčovňa, sušiareň, výťah, bleskozvody, STA, vodovodné, teplonosné,
kanalizačné, elektrické a plynové prípojky, stúpačky ústredného kúrenia, iné spoločné
priestory.

Pozemky:

V mieste sú vybudované všetky inžinierske siete a pristup zabezpečený po verejných
miestnych komunikáciách.

Záložné právo podľa § 15 z. 182/93 Z.z. v znení z. 151/98 Z.z. v prospech ostatných
vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov.

Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko a.s. (31318916) na byt č.17 na 3.p. ul. Čsl.
Parašutistov 7 Podľa V-3345/04 zo dňa 23.12.2004



Exekučné záložné právo v prospech: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874
na byt č. 17, na 3.p., vchod: Csl. Parašutistov 7, podľa exekučného príkazu č. EX 3794/2012
zo dňa 5.3.2013 (súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubeaj, Z-4869/13

F.
Spôsob
stanovenia
ceny
predmetu
dražby.

Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 32/2021, ktorý
vypracoval Ing. Juraj Talian, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty
nehnuteľnosti, Pozemné stavby, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 914986.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 11.05.2021
154.000,00 €

G.
Nainižšie odanie: 154.000,00 €
Minimálne prihodenie: 1.000,00 €

H.
Dražobná zábezpeka: 10.000,00 €
Spôsob zloženia 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka IBAN: SK31 5200
dražobnej zábezpeky: 0000 0000 0928 3465, vedený v OTP, a.s. s variabilným symbolom 1322021.

2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie ie možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Doklad preukazujúci 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobns:
zloženie dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby budÉ
zábezpeky. dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka,

2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky,
Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobne
zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka,
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky,
4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Lehota na zloženie Do otvorenia dražby.
dražobnej zábezpeky.
Vrátenie dražobnej Bez zbytočného odkladu po skončeni dražby v hotovosti alebo bezhotovostnýrr
zábezpeky. prevodom na účet účastníka dražby.

CH.
Spôsob úhrady ceny
dosiahnutej
vydražením.

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne
v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na úče
dražobníka IBAN SK31 5200 0000 0000 0928 3465, vedený v OTP, a.s. ~
variabilným symbolom 1322021 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby; ,
prlpade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR v opačnorr
rioade hneď po ukončení dražby.

1.
Obhliadky predmetu 1.
dražby 2.

14.07.2021 o 09:00 hod.
28.07.2021 o 09:00 hod.

Organizačné
opatrenia.

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky íl<
tel. č.: 0948 001 763, Po-Pi 8:00 • 16:00. V zmysle§ 12 ods. 2 a§ 13 zákona č
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebc
nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovenýct
termínoch.

J.
Nadobudnutie
vlastníckeho práva k
predmetu dražby.

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádz:
na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľon
osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podlt
zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak v čase príklepr
nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu p<
nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražitefovi potvrdenie o vydražen
redmetu dražb a v ri adoch, v ktor · ch sa o riebehu dražb s isuie notárslc



zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu
notárske· zá isnice.

( Podmienky
'odovzdania predmetu
: dražby.

1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby
odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteTovi predmet dražby a listiny,
ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom
dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiter
prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je
povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražitefa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdanl predmetu dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu
dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane
predchädzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba
odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznač! v
zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie
vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich
svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im
tieto náklady vznikli náhodou, ktorá Ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu
spôsobenú omeškanlm s odovzdaním redmetu dražb .

1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené
ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým
bola dotknutá na svojich právach, požiadať, súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov
odo dňa príklepu, 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
Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 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 podala na súde žalobu podľa bodu 1. písmena K tohto
oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť Okresnému úradu - katastrálny odbor,
začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1. písmena K
tohto oznámenia o dražbe, sú navrhovateľ dražby, dražobník. vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podla bodu 2. písmena K tohto
oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia
dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým
istým dražobnikom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo,
v konať riadnu obhliadku redmetu dražb .



L.
Meno a priezvisko notára: JUDr_ Marta Pavlovičová
Sídlo: Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava

Za dražobníka:
V Bratislave, dňa

Pečiatka: cl-/- Í - M,bf ---.. / ,,
Podpis: _,~~?.~~-----c!1~<--:_-,,.-.. -. -Jd 

U9, a.s.
JUDr. Zuzana Škublová

splnomocnenec

Za navrhovateľa:
V Bratislave, dňa 28.6.2021

Pečiatka:

Funkcia: vedúci oddelenia Retail Work Out
OTP Banka Slovensko, a.s,

Podpis:,_ .... ,_ .. ........ ---·-·----·--·--- ....
Ing. Mária udáková

Funkcia: poverený zamestnanec
OTP Banka Slovensko, a.s.



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

ária Hudáková, dátum narodenia:-rodné číslo:-pobyt:
ktorého e· totoznosť som zistil(a)

a onným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preu az, číslo: listinu predo mnou
vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: 914/2021.

Bratislava dňa 28.06.2021

Upozornenie:
' Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť

skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

In . uzana Justová
{ľzame~tnan~c

pÓvereny notárom

······• .......j...
uzana Justová
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