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U9, a.s,

Tel.: 02/5949 0111
E-maíl: zaujem@u9.sk
Web: www.u9.sk

Zelinárska 6
821 08 Bratislava
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Zn.53/2022
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 (Notársh-y 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:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:

Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
35 849 703
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Odd: Sa, Vl. č.: 3070/B.

Označenie navrhovateľa:

Všeobecná úverová banka, a.s.

Sídlo:
IČO:
Zapísaný:

Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
31320 155

B.
Miesto konania dražby:

• 1

U9, a.s.

Obchodný register Mestského súdu Bratis[ava !, oddie[ Sa, vložka číslo 341/B

U9,

a.s., Zelinárska 6, 82108 Bratislava

Dátum konania dražby:
čas konania dražby:

30.05.2022

Dražba:

1.kolo

10:00 hod.

-C.
Predmet
dražby:

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností:
a) nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 6310, Okresným úradom Bratislava - katastrálny odbor, okres
Bratislava III, obec BA-m.č: NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady a to:
Pozemok- parcely registra „C":
o
pare. č. 4390/8 o výmere l m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
• pare. č. 4390/9 o výmere 356 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
o
pare. č. 4390/13 o výmere 1 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
• pare. č. 4390/36 o výmere 52 m2, druh pozemku: záhrada,
Stavby:
• stavba so súp. č. 12709, na pare. č. 4390/8, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: Rod. dom-Resident B, o 3 byt.
jednotkách
_
• stavba so súp. č. 12709, na pare. č. 4390/9, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: Rod. dorn-Resident 6, o 3 byt.
jednotkách
• stavba so súp. č. 12i09, na pare. č. 4390/13, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: Rod. dom-Resident S, o 3
byt. Jednotkách
,Byty:
Vchod

Posch.

1.p.
15
2.p
15
3.p
15
Nebytové priestory:
Vchod

Posch.

Číslo bytu

Byt č.1

svt

č,

2

Byt č. 3

Číslo nebyt.
priestoru

Spolu
vlastnícky
podiel
1/1
1/1
1/1

Spolu
vlastnícky
podiel

Podiel priestoru na spol. častiach a spoločných
zariadeniach domu, na prísluš. a spoluvlast.
podiel k pozemku
18780/63731
16639/63731
15820/63731

Podiel priestoru na
spol. častiach
a spoločných
zariadeniach domu, na
prísluš. a spoluvlast.
podiel k pozemku

Druh nebyt,
priestoru

10- telových
a športové zariadenie
2-itarážové státie
2 - garážové státie
2 - garážové státie
2 - garážové státie

15

1.p

Priestor č. 2

1/1

4668/63731

15
15
15

2.p
2.p
2.p
2.p

Priestor č. 1

1/4
1/4
1/4
1/4

7824/63731
7824/63731
7824/63731
7824/63731

15

Priestor č. 1
Priestor č. 1
Priestor č. 1

\
\

\

\
1
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b) nehnuteľncsti evidované na liste vlastníctva č. 6311, Okresným úradom Bratislava - katastrálny odbor, okres
Bratislava 111, obec BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady a to:
Pozemok- parcely registra „C":
• pare. č. 4390/24 o výmere 16 m2, druh pozemku: záhrada
• pare. č. 4390/25 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

c) nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 7345, Okresným úradom Bratislava - katastrálny odbor, okres
Bratislava III, obec BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady a to:
Pozemok- parcely registra „C":
• pare. č. 4390/3 o výmere 286 m2, druh pozemku: záhrada
• pare. č. 4390/21 o výmere 139 m2, druh pozemku: záhrada
• pare. č. 4390/22 o výmere 56 m2, druh pozemku: záhrada
o
pare. č. 4390/23 o výmere 48 m2, druh pozemku: záhrada
o
pare. č. 4390/26 o výmere 15 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
o pare. č. 4390/27 o výmere 14 m2, druh pozemku: záhrada
0
pare. č. 4390/35 o výmere 9 m2, druh pozemku: záhrada

j

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží."
Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

1r, okres

l3

byt.

· 3 byt.

D.
Opis
predme
tu
dražby
a jeho
stavu:

Rodinný dom súpisné číslo 12709 s bytmi bol daný do užívania v roku 2008, postavený je na pozemkoch parcelné
číslo 4390/8,9,13, v katastrálnom území Vinohrady, v mestskej časti Bratislava Nové Mesto, na Strážnej ul. č. 15,
rodinný dom je vybudovaný ako dosková železobetónová konštrukcia s výplňovým tehlovým murivom, strecha na
dome je plochá, pokrytá PVC fatrafol krytinou, vonkajšie povrchy obvodových stien domu sú zateplené kontaktným
zatepľovacím systémom s povrchovou úpravou na báze silikátových omietok, časť vonkajších povrchov je obložená
keramickým obkladom v kombinácií s drevom, dom má tri nadzemné podlažia, umiestnený je v mierne svahovitom
teréne obytnej lokality Koliba, jeho poloha a umiestnenie ponúka z. bytov nádherný panoramatický výhľad na časť
Bratislavy, nachádza sa v novej zástavbe rodinných domov a rezidenčných objektov, v rodinnom dome sú tri byty a
dva nebytové priestory, dom je napojený na všetky základné inžinierske siete, v dome a v jednotlivých bytoch je
inštalovaný elektrický zabezpečovací systém, v exteriéri rodinného domu je inštalovaný kamerový systém, na
pozemku parcelné číslo 4390/21 je pre užívateľov bytov vybudovaný vonkajší bazén s prekrytím, spoločný centrálny
kotol ústredného kúrenia a veľkoobjemový zásobníkový ohrievač vody sú inštalované v technickej miestnosti,
rozvody sú vedené podlahami, v rámci spoločných priestorov rodinného domu sú v ňom umiestnené af spoločné
priestory s vybavením fitness s hygienickým zariadením a priestorom pre saunovú kabínu.

B, o 3
Byt č. yM1. NP, vchod yB
Predmetom je päťizbový byt č. 1, umiestnený na prvom nadzemnom podlaží (podľa LV 1.p.), vo vchode č. 15 v
rodinnom dome s.č. 12 709. Dispozične pozostáva z piatich obytných miestností, kuchyne, ktorá je voľne prepojená
s obývacou izbou, chodby, šatníka, dvoch kúpeľní, samostatného WC a veľkej terasy, nedávno sčasti presklenej,
interiérové konštrukčné prvky a zariaďovacie predmety sú vo vysokom štandarde, v izbách je nášľapná vrstva
podláh z veľkoplošných parkiet, inde je keramická dlažba, povrchy stien sú upravené stierkou, vstupné dvere do
bytu sú bezpečnostné, interiérové dvere drevené hladké, osadené v obložkových zárubniach s atypickou výškou 235
cm, okná v byte sú hliníkové s izolačným trojsklom, doplnené z vonkajšej strany elektricky ovtádanýml hliníkovými
žalúziami, doplnkové kúrenie je kozubom s teplovzdušnou vložkou v obývacej izbe, v kuchyni je umiestnená
dvojdielna kuchynská linka s umývacím drezom a odsávačom pár, v linke sú zabudované elektrické spotrebiče
vysokého štandardu značky GAGGENAU, indukčná varná doska, elektrická pečiaca rúra, umývačka nadu, kávovar,
mikrovlnná rúra, chladnička a mraznička, v byte je inštalovanä klimatizácia a elektrický zabezpečovací systém.
Podlahová plocha bytu je: 187,80 m2.
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Byt č, Z, Z, NP, vchod 15
Predmetom je štvorizbový byt č. 2, umiestnený na druhom nadzemnom podlaží (podľa LV 2.p.), vo vchode č. 15 v
rodinnom dome s.č. 12 709. Dispozične pozostáva zo štyroch obytných miestnosti, kuchyne, ktorá je voľne
prepojená s obývacou izbou, chodby, šatníka, dvoch kúpeľní, samostatného WC a veľkej terasy, interiérové
konštrukčné prvky a zariaďovacie predmety sú vo vysokom štandarde; v izbách je nášľapná vrstva podláh z
veľkoplošných parkiet, inde je keramická dlažba, povrchy stien sú upravené stierkou, vstupné dvere do bytu sú
bezpečnostné, interiérové dvere drevené hladké, osadené v obložkových zárubniach s atypickou výškou 235 cm,
okná v byte sú hliníkové s izolačným trojsklom, doplnené z vonkajšej strany elektricky ovládanými hliníkovými
žalúziami, doplnkové kúrenie je kozubom s teplovzdušnou vložkou v obývacej izbe, v kuchyni je umiestnená
dvojdielna kuchynská linka s umývacím drezom a odsávačom pár, v linke sú zabudované elektrické spotrebiče
vysokého štandardu, v byte je inštalovaná klimatizácia a elektrický zabezpečovací systém. Podlahová plocha bytu je:
163,67 m2.
9 y t č. 3, re . KM
vchod 15
Popis a technické riešenie bytu je pravdepodobné, nakoľko vnútorné priestory neboli sprístupnené znalcovi za
účelom znaleckej obhliadky. V popise je uvažované s technickým stavom z čias uzavretia úverového obchodu a
následnou čiastočnou modernizáciou, prípadné opravy nie je možné časovo zaradiť. Popis je vyhotovený
generovaním programom HYPO pri zohľadnení najpravdepodobnejšieho vyhotovenia. Znalecký posudok bol
vypracovaný na základe dodaných podkladov, najmä zo ZP č. 203/2020 vypracovaný znalcom Ing. Viliamom
Antalom, z toho dôvodu je prípustná čiastočná rozdielnosť, ktorá nemusí presne zohľadňovať aktuálny technický
stav· nehnuteľností.
Predmetom predaja je štvorizbový bvt č. 3, umiestnený na treťom nadzemnom podlaží (podľa LV 3.p.), vo vchode č.
15 v rodinnom dome s.č, 12 709. Dispozične pozostáva zo štyroch obytných miestnosti, kuchyne, ktorá je voľne
prepojená s obývacou izbou, chodby, šatníka, dvoch kúpeľní, samostatného WC a veľkej terasy, interiérové
konštrukčné prvky a zariaďovacie predmety sú vo vysokom štandarde, v miestnostiach je keramická dlažba,
povrchy stien sú upravené stierkou, vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné, interiérové dvere drevené hladké,
osadené v obložkových zárubniach s atypickou výškou 235 cm, okná v byte sú hliníkové s izolačným trojsklom,
doplnené z vonkajšej strany elektricky ovládanými hliníkovými žalúziami, doplnkové kúrenie je kozubom s
teplovzdušnou vložkou v obývacej izbe, v kuchyni je umiestnená dvojdielna kuchynská linka s umývacím drezom a
odsávačom pár, v linke sú zabudované elektrické spotrebiče vysokého štandardu, v byte ie inštalovaná klimatizácia

a elektrický zabezpečovací systém. Podlahová plocha bytu je: 158,20 m2.
NEBYTOVÉ PRIESTORY
Rodinný dom súpisné číslo 1270~ bol daný do užívania v roku 2008, postavený je na pozemkoch parcelné číslo
4390/8,9,13, v katastrálnom;územi Vinohrady, v mestskej častí Bratislava Nové Mesto, na Strážnej ul. č. 15, rodinný
dom je vybudovaný ako dosková železobetónová konštrukcia s výplňovým tehlovým murivom, strecha na dome je
plochá, pokrytá PVC fatrafol krytinou, vonkajšie povrchy obvodových stien domu sú zateplené kontaktným
zatepľovacím systémom s povrchovou úpravou na báze silikátových omietok, časť vonkajších povrchov je obložená
keramickým obkladom v kombinácii s drevom, dom má tri nadzemné podlažia, umiestnený je v mierne svahovitom
teréne obytnej lokality Koliba, jeho poloha a umiestnenie ponúka 2. bytov nádherný panoramatický výhľad na časť
Bratislavy, nachádza sa v novej zástavbe rodinných domov a rezidenčných objektov, v rodinnom dome sú tri byty a
dva nebytové priestory, dom je napojený na všetky základné inžinierske siete, v dome a v jednotlivých bytoch je
inštalovaný elektrický zabezpečovací systém, v exteriéri rodinného domu je inštalovaný kamerový systém, oa
pozemku parcelné číslo 4390/21 je pre užívateľov bytov vybudovaný vonkajší bazén s prekrytím, spoločný centrálny
kotol ústredného kúrenia a veľkoobjemový zásobníkový ohrievač vody sú inštalované v technickej miestnosti,
rozvody sú vedené podlahami, v rámci spoločných priestorov rodinného domu sú v ňom umiestnené aj spoločné
priestory s vybavením fitness s hygienickým zariadením a priestorom pre saunovú kabínu.
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Priestor č. 1, 2. NP, vchod 15
Nebytový priestor č. 1 je umiestnený na druhom nadzemnom podlaží rodinného domu s priamym vstupom z ulice,
priestor je určený na parkovanie štyroch motorových vozidiel, podlaha v celej garáži je vytvorená z keramickej
dlažby, vstup do garáže je dvomi segmentovými garážovými bránami, v priestore inštalované svetelná
elektroinštalácia
Priestor č. 2, 1. NP, vchod 15
Nebytový priestor č. 2 je umiestnený na prvom nadzemnom podlaží rodinného domu, dispozične pozostáva z jednej
veľkej miestnosti, stavebnotechnicky vybudovanej ako fitnes, súčasťou nebytového priestoru je príslušenstvo
vytvorené z kuchynky, samostatného WC a sprchy, prístup do nebytového priestoru je zo spoločného schodišťa
domu.
KP ä Z5 Žp
Pozemky parcelné číslo 4390/8, 4390/9, 4390/13 sú zaradené v katastr! nehnuteľností ako zastavaná plocha a
nádvorie, evidované sú na LV č. 6310, pozemky sú zastavané stavbou rodinného domu súpisné číslo 12709.
Pozemok parcelné číslo 4390/25 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný je
na LV č. 6311. Pozemok parcelné číslo 4390/26 je zaradený v katastri nehnuteľnosti ako zastavaná plocha a
nádvorie, evidovaný je na LV č. 7345. Pozemok parcelné číslo 4390/36 je zaradený v katastri nehnuteľností ako
záhrada, evidovaný je na LV č. 6310. Pozemok parcelné číslo 4390/24 •je zaradený v katastri nehnuteľností ako
záhrada, evidovaný je na LV č. 6311. Pozemky parcelné číslo 4390/3, 4390/21, 4390/22, 4390/23, 4390/27, 4390/35
sú zaradené v katastri nehnuteľností ako záhrada, evidované sú na LV č. 7345. Pozemky sa nachádzajú mimo
zastavaného územia mestskej časti Vinohrady Hlavného mesta Bratislava. V mieste, kde sa nachádza ohodnocovaný
pozemok je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Ohodnocované pozemky sú prevažne rovinaté,
pozemok parcelné číslo 4390/21 je vo väčšej časti rovinatý a v menšej úzkej okrajovej časti svahovitý s
vybudovanými schodmi.
Práva
a záväzk
y
viaznuce
na
predme

te
dražby:

Na liste vlastníctva č. 6310:
Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s. (IČO 31320155) na byt č.1, na 1.p., vchod 15, podla V32267/2020 zo dňa 10.12.2020;
Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s. (IČO 31320155) na podiel 1/4 na nebytovom priestore
garáži č.l, na 2.p., vchod 15, podľa V-32267/2020 zo dňa 10.12.2020;
Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s. (IČO 31320155) na podiel 1/4 na nebytovom priestore
garáži č.l, na 2.p., vchod 15, podľa V-32267/2020 zo dňa 10.12.2020;
Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s. {IČO 31320155) na byt č.2, na 2.p., vchod 15, podľa V32267/2020 zo dňa 10.12.2020;
Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s. {IČO 31320155) na byt č.3, na 3.p., vchod 15, podľa V32267/2020 zo dňa 10.12.2020;
Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s. (IČO 31320155) na podiel 1/4 na nebytovom priestore
garážl č.1, na 2.p., vchod 15, podľa V-32267/2020 zo dňa 10.12.2020;
Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s. (IČO 31320155) na podiel 1/4 na nebytovom priestore
garáži č.1, na 2.p., vchod 15, podľa V-32267/2020 zo dňa 10.12.2020;
Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s. (IČO 31320155) na nebytový priestor - telovýchovné a
športové zariadenie č.2, na 1.p., vchod 15, podľa V-32267/2020 zo dňa 10.12.2020;
. Vliste vlastníctva č, 6311:
Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s, {IČO 31320155) na pozemky registra C KN pare. č.. 4390/24,
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4390/25, podľa V-32267/2020 zo dňa 10.12.2020

Na liste vlastníctva č. 7345:
Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s, (IČO 31320155) na pozemky registra C KN parc.č,4390/3,
4390/21, 4390/22, 4390/23, 4399/26, 4390/27, 4390/35, podľa V-32267/2020 zo dňa 10.12.2020
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é číslo
:>dinný
1 ime je
, ktným
ožená
1
1

Vyššie uvedené záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 15lma a § 151md zákona č. 40/64 Zb.
(Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia vyššie uvedenými záložnými právami.
F
Spôsob stanovenia ceny Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa Znaleckého posudku é. 15/2022 zo dňa 18.03.2022, ktorý
vypracoval znalec Ing. Miroslav Tokár znalec v odbore Stavebníctvo a odvetvie: Pozemné stavby
predmet dražby:
a Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom: 913556.
Z.ZOO.OOO,· EUR {slovom: dva milióny dvestotisíc eur)
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Najnižšie podanie:

2.200.000,· EUR (slovom: dva milióny dvestotisíc eur) bez QPH

Minimálne prihodenie:

3.000,· EUR (slovom: tritisíc eur)

H
Dražobná zábezpeka:

45.000,· EUR (slovom štyridsaťpäťtisíc eur)

i
:

zloženia 1.Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK710200 0000 0019 5703 8659, vedený vo
Spôsob
VÚB a.s., s variabilným symbolom 532022.
dražobnej zábezpeky:
2. V hotovosti do pokladne dražobníka v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby
3. Banková záruka.
i-1. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude
Doklad preukazujúci
pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka,
zloženie dražobnej
2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky,
zábezpeky:
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
zloženie Do otvorenia dražby.
Lehota
na
dražobnej zábezpeky:
dražobnej Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.
Vrátenie
zábezoeky:

CH.
Spôsob úhrady ceny Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydrai.ením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka
dosiahnutej vydražením: alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet č. SK710200 0000 0019 5703 8659, vedený vo
VÚB a.s., s variabilným symbolom 532022 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade že suma
dosiahnutá vydražením presiahne 6.640 eur v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
· Najnižšie podanie ako aj cena dosiahnutá vydražením predstavuje sumu bez DPH, pričom vydražiteí jE
povinný doplatiť sumu pri ktorej mu bol udelený príklep na dražbe. Režim DPH sa spravuje platnými
daňovými právnymi predpismi SR.

i
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predmetu 1. termín 12.05.2022 o 10:00 hod.
Obhliadka
2. termín 24.05.202.2 o 10:00 hod.
dražby:
Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0126,
Po- Pi, 8:00- 16:00 hod. V zmysle§ 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 ž.z. o dobrovoľných dražbách je
vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby
v stanovených termínoch.

1

1

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke
Nadobudnutie
práva právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, akje vydražiteľom osoba, ktorá je
vlastníckeho
povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu
k predmetu dražby:
nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho
alebo iného práva vydražitefovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa
o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydraž!teľovi dve vyhotovenia osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice.
Podmienky odovzdania 1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez.
zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú
predmetu dražby:
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby
a vydražiteľ 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 vydražítera
bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ
a dražobník, Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci 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 vvdražlteľovi za škodu spôsobenú omeškaním
s odovzdaním predmetu dražby.
K.
podľa §21
až 6 zákona

Poučenie
ods. 2

527/2002

Z.z.

o dobrovoľných
dražbách:

1. V prípade, ak s a spochybňuje platnosť záložnej zmluvy, alebo ak 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 Zz. 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 tyka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1. písmena K tohto omámenia o dražbe, je povinná
oznámiť príslušnému okresnému úradu 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 podľa
bodu 2. písmena K tohto oznámenia o dražbe.

4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
S. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým draž.obnikom na tom istom mieste alebo ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke
právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
L.

Pavlovičovä

Meno a priezvisko notára:

JUDr. Marta

Sídlo:

Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava

Za dra.žobníka:
V Bratislave dna
Pečiatka:

Mgr. Dušan Dičér

U9, a.s.
splnomocnenec

l.. lt L~ LL

;{

.

Za navrhovateľa:
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V Bratislave dna.......•....................
Pečiatka:

VÚB, a.a,
Mlynské nivy 1
829 90 B · lava 25
ono /06

Ing. Miroslav Chmelár
Funkcia: vedúci oddelenia Vymáhanie firemných úverov,
VÚB, a. s.

Podp;'~.~.~.::.:~~'.'::::::::.::~-:-.·..:
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Ing. Dionýi Fo!des
Funkcia: riaditeľ odboru Riadenie úverov, VÚB, a. s.
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OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)
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Ing. Dionýz Fôldes, dátum narodenia:

rodné číslo:
&ii; kror

pobyt:
osť som
, listinu predo mnou
vlastnoručne podpísa!(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 315717/2022.
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Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 11.04.2022

Katarína Tihányiová
zamestnanec
poverený notárom
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OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)
$l rodné číslo. ~01: S/Q/'ll pobyt:
i , ktorébo(ej) totožnosť som zistil(a)
preukaz, číslo: i&IIJ iiidiP, listinu predo mnou

Osvedčujem, že: Ing. Miroslav Chmelár, dátum narodenia:

-

1

l
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1

•

1_

za: :a ~ III f
totožnosti - občiansky
1

•• -

L

zákonným spôsobom: doklad
vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo krrihy osvedčenia pravosti podpisov: O 3:15718/2022.
Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 11.04.2022

Katarína Tihányiová
zamestnanec
poverený notárom

Upozornenie:
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

