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DRAŽBY SPRÁVA POHĽADÁVOK

OZNÁMENIE O DRAŽBE Č. 098/2022
v zmysle ust. 17 zákona č. 527/ 2002 Z. z.

o dobrovoYných dražbách v znerií neskorších predpisov
(d‘alej len „Zákon o DD“)

Označenie dražobníka:
Obchodné meno: AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s. r. o.
Sídlo: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
ICO: 46 141 341
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 72494/B
Bank. spojenie: 2921855440/1100, Tatra banka, as., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX
Zastúpený: JUDr. Marek Piršel, konatel‘
e-mail: as@aukcnaspolocnost.sk

Označenie navrhovateľa dražby:
obchodné meno: Prima banka Slovensko, a.s.
sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO: 31 575 951
DIČ: 2020372541
Zapísaný: v obchodnom registri Okresriého súdu Žilma, oddiel: Sa, vložka číslo: 148/L
Zastúpený: Mgr. Lucia Matejíková — špecialista vymáhania pohYadávok

JUDr. Andrea Belancová — odborný referent

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14.

posch., nebytový priestor Č. A 261)
Dáturn dražby: 20.12.2022
Čas otvorenia dražby: 10:30 hod.
Čas otvorenia pre
účastníkov: 10:00 hod.
Čas otvorenia dražby pre
verejnosť: 10:20 hod.
Podmienka vstupu pre verejnosť ( 11 ods. 7 Zákona o DD): vstupné vo výške 3,30 - EUR / 1 osoba.

Pozn: Pokial‘ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písornného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne
osvedčená pravosť podpisu splnonzocniteľa.

Označenie dražby:
prvá dražba

Predmet dražby:
NehnuteYnosti zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva Č. 3856, okres: Bratislava
III, obec: Bratislava — Nové Mesto, katastrálne územie: Nové Mesto, a to konkrétne:

I. bytč. 44 nachádzajúci sa na 5. p. bytového domu Šancová 59, 61, 63 so súpisnýrn číslorn 3568, (d‘alej len ako „Dom“) vchod:
Sancová 61 v Bratislave, postaveného na pozemku parcely registra „C“ Č. 11439 o výmere 707 rn2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie (d‘alej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a zariademach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom na Pozemku a na pozemku parcely registra „C“ Č.
11440 o výmere 607 rn2, druh pozemku: ostatná plocha, o vel‘kosti 1469/100000 (d‘alej len ako „Nehnutel‘nosť I“),

II. spoluvlastnicky podiel o veljkosti 14/951 na nebytovom priestore Č. N 01, nachádzajúcom sa na 1. p. Domu, vchod:
Sancová 59 v Bratislave, postavenom na Pozemku, spolu so spoluvlastníckyrn podielom na spoloČných častiach
a zariademach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom na Pozemku a na pozemku parcely registra „C“ Č.
11440 o výmere 607 rn2, druh pozemku: ostatná plocha o veľkosti 951/100000 (d‘alej len ako „Nehnutel‘nosf II“ a spolu
s Nehiiutel‘nosťou I len ako „predmet dražby“).
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Práva a záväzky viaznuce na predniete dražby:

Práva a závázky viaznuce na 1\Jehnuteľnosti 1:
a) Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle ust. 15 zák. Č. 182/1993 Z.z.,

v znení zákona č. 151/1995 Z.z.;
b) Záložné právo v prospech navrhovatel‘a dražby Prima banka Slovensko, as., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575

951, podl‘a V-1265/14 a podľa V-7356/17.

Práva a závázky viaznuce na Nehnu teľnosti II:
a) Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle ust. S 15 zák. Č. 182/1993 Z.z.,

v znení zákona č. 151/1995 Z.z.;
b) Záložné právo v prospech navrhovatel‘a dražby Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, ICO: 31 575

951, podl‘a V-7356/17.

Opis predrnetu dražby/opis stavu predmetu dražbu:

1. Byt Č. 44, Šancová 61, k.ú. Nové Mesto, Bratislava

Byt sa nachádza na 5. poschodí bytového domu so súp. Č. 3568 na Šancovej ulici č. 59 v Bratislave, m.č. Nové Mesto. Bytový
dom, v ktorom sa byt nachádza, je murovaný bytový dom, ktorý je súČasťou obytného súboru UNITAS. Dom je pavlačový
a má šesť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. V suteréne sú spoloČné priestory a pivnice k bytom. Na prvom NP
sa nachádzajú spoločné vstupné priestory, nebytové priestory a byty, na ostatných nadzemných podlažiach sú umiestnené byty.
Bytový doni bol daný do užívania v roku 1931.

Dispozičné riešenie sa predpokladá:
Celková podlahová plocha bytu Č. 44 vrátane príslušenstva je 46,65 m2.

Tecbnicko - konštrukČné riešenie sa predpok]adá:
Bytový doni prešiel kompletnou rekonštrukciou. Nosný systém je murovaný stenový. Strecha je plochá s novou živičnou
krytinou. Obvodový plášť domu je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s povrchovou úpravou zo štruktúrovanej

disperznej omietky. Dom má tri vchody, každý s dvomi vstupmi. Hlavný aj vediajší vstup do Domu tvoria nové oceYové
atypické jednokrídlové dvere s čiastočným izolačným presklením. Hlavný vstup má zabudovaný domáci teletón a je
zabezpečený bezpeČnostným čipom. Schodisko je dvojramenné, železobetánové s terazzovým doskovým obložením stupňov,

na podestách a medzipodestách je liate terazzo. V Dome nie je výťah. Vnútorná povrchová úprava stien je nová štruktúrovaná

omietka. Okná v spoločnýcti priestoroch sú plastové s izolaČným dvojsklom. Na spoloČných pavlaČiach je nová keramická

dlažba a oplechovanie. Dom je napojený na mestský vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrickú energiu a telekomunikaČné

rozvody.

Byt Č. 44, na Sp. je 1-izbový s pravidelnou údržbou (stanovené znalconi z dóvodu nemožnosti vykonať obhliadku bytu). Je

zhotovený zo štandardných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá bežnej praxi, veku jednotlivých častí a platným

technickým normám. Byt (pravdepodobne) je a zrejme aj bude využívaný na obytné účely.

2. Nebytový priestor Č. N 01, Šancová 59, súp. Č. 3568 k.ú. Nové Mesto, Bratislava

Predmetom dražby je aj spoluvlastnicky podiel o vel‘kosti 14/951 k celku na nebytovom priestore Č. N-Úl, ktorý sa nachádza na

1. posch. bytového domu, Šancová ulica vchod Č. 59, Bratislava. Prístupný z verejného priestranstva.

Zastav aná plocha je 25,60 m2.

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedaiúcom dobe a spósobu jeho využitia.

Vzhl‘adom na to že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý zo znaleckého

posudku Ing. Dagmar JanČoviČovej Č. 139/2022, z d‘alších dostupných informácii a vonkajšel obhliadky.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom Č. 175/2022 zo dňa 29.09.2022,

vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Luciou Magulovou:
139.000,- EUR (slovom: stotridsaťdeváťtisíc EURO)

Najnižšie podanie:
139.000,- EUR (slovom: stotridsaťdeváťtisíc EURO)
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Minimálne prihodenie:
200,-EUR (slovom: dvesto EURO)

Výška dražobnej zábezpeky:
15.000,-EUR (slovom: pátnásťtisíc EURO)

Spósob a lehota na zloženíe dražobnej zábezpeky:
A. Spósob zloženía dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, as., VS: 0982022 IBAN: SK44 1100

0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide
o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade
akéhokol‘vek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia dražby preukázatel‘ne
pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej origmál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení
zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spósob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby

C. Spósob vrátenia dražobnej zábezpeky:
- v zmysle ust. 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. 19 Zákona o DD

Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskór do 15 dní odo dňa skončenia dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený
Tatra banka, as., VS: 0982022, IBAN: SK44 11000000002921855440 TATRSKBX), s označením čísla dražby, najneskór do 15 dní
odo dňa skončenia dražby.

Pozn.: l\Jadobudnutie vlas tníckeho práva k predmetu dražby:
V zmysle ust. 27 ods. I Zákona o DD: „Ak uhradil vydražitel‘ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho
vlastnícke právo alebo mé právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražitel‘om osoba, ktorá je povinná zapísať sa do
registra partnerov verejného sektora podl‘a osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektoných zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením
vydražitel‘om zaniká pohl‘adávka veritel‘a v rozsahu uspokojenia veritel‘a z výíažku dražby.“

Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1:01.12.2022009:15 hod., stretnutie záujemcov je pred bytovým domom so súpisným číslom 3568, vchod: Šancová 61
v Bratislave.
Termín č. 2:14.12.2022 o 09:15 hod., stretnutie záujemcov je pred bytovým domom so súpisným číslom 3568, vchod: Šancová 61
v Bratislave.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražitel‘ovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo mého práva vydražitel‘a k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahiiutej

vydražením podľa 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú
vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú mé práva vydražitel‘a k predmetu
dražby, bez zbytočného odkladu vydražitel‘ovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,

• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnutel‘nosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnutel‘ných vecí, práv
a mých majetkových hodnót presiahnu sumu 33.193,92 €‚ predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby
na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteYa bez zbytočných
prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie
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zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu
podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápismca sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o
tom dražobník l:úto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa použijú ust. 29 ods.
2 Zákona o DD.

Pozn.: V zniysle ust. 5 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaníni a prevzatíin predrnetu dražby nesie vydražitel‘!

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Tomáš Trella, notár So sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava

Upozornenipoučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, může 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 okrem prípadu, ak důvody 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 podl‘a osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z. Z.); v tomto prípade je možné domáhať sa
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovatel‘ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. 21 odsek 2. Zákona o DD.
Ak vydražitel‘ zmaru dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z důvodu oneskoreného začatia dražby, ak bob príčinou oneskoreného začatia dražby
konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá
má k predmetu dražby mé ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby mé práva, ich musia preukázať najneskůr do termínu otvorenia dražby a uplatníť

ich na dražbe ako dražitelia.

V Bratislave, dňa 14.11.2022

..—

DRAŽBY

ÁV
OPCansk 1 8
U4IsIava

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

\

Vybavuje: JUDr. Jana Živická, tel.: +421 917 822 724
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ŮZobraziť ponuku na webe

Dátum dražby: 2012.2022 10:30 Dražba: Prvá (V Okres: Bratislava III

Miesto dražby: priestory AUKČNEj sídle Obec: Bratislava-Nové

SPOLQČNOSTI s.r.o., dražobníka) Mesto

Kopčian-ska ul. č. 10, Najn-ižŠe podarlie: 139 000 € KU.; Nové mesto

-Brati1áva, (objekt Vieniia Mini-máme 200 € Ulica Šancová 61

Gate 14 posch ne1ytovy pritodenie

priestov Č. 261) Cena ziten-á 139 000 €

Prva obhjjadka 01 12 2022 09 15 znaleckym

Druhá 14.12.2022 09:15 posudkorYi:

obhliadka: Dražobná 15 000 €

zábezpeka:

Nehnutel‘nosti zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor,

na liste vlastníctva Č. 3856, okres: Bratislava III, obec: Bratislava - Nové Mesto,

katastrálne územie: Nové Mesto, a to konkrétne:

I. byt č. 44 nachádzajúci sa na 5. p. bytového domu Šancová 59, 61, 63 So

súpisným číslom 3568, (ďalej len ako „Dom“) vchod: Šancová 61 v Bratislave,

postaveného na pozemku parcely registra „C‘ Č. 11439 o výmere 707 rn2, druh

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (däej len ako „Pozemok“), spolu so

spoluvlastníckym podielorn na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na

príslušenstve a spoluvlastníckym podielom na Pozemku a na pozemku parcely

registra „C‘, Č. 11440 o výmere 607 rn2, druh pozemku: ostatná plocha,

o velkosti 1469/100000 (d‘alej len ako „Nehnuternosť I“),

spoluvlastnícky podiel o velkosti 14/951 na nebytovom priestore Č. N 01,

nachádzajúcom sa na 1. p. Domu, vchod: Šancová 59 v Bratislave, postavenom

na Pozemku, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach

a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom na

Pozemku a na pozemku parcely registra „C“ Č. 11440 o výmere 607 rn2, druh

pozemku: ostatná plocha o velkosti 951/100000 (ďalej len ako „Nehnuteľriost

II“ a spolu s Nehnuteľnostou I len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby
1. Byt č. 44, Šancová 61, k.ú. Nové Mesto, Bratislava

Byt sa nachádza na 5. poschodí bytového domu so súp. Č. 3568 na Šancovej ulici č.

59 v Bratislave, m.Č. Nové Mesto. Bytový dom, v ktorom sa byt nachádza, je

murovaný bytový dom, ktorý je súčasfou obytného súboru UNITAS. Dom je

pavlačový a má šesť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. V suteréne sú

spoločné priestory a pivnice k bytom. Na prvom NP sa nachádzajú spoločné vstupné

priestory, nebytové priestory a byty, na ostatných nadzemných podlažiach sú

umiestnené byty.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1931.

DispoziČné riešenie sa predokladá:

Dražba bytu na Sancovej ulici v Bratislave
spolu s nebytovým priestorom Prva (v sidle dražobnika)

Pred met dražby

Celková podlahová plocha bytu Č. 44 vrátane príslušenstva je 46,65 m2.





Technickp — konštrukčné riešenie sa oredokladá:

Bytový dom prešiel kompletnou rekonštrukciou. Nosný systém je murovaný stenový.

Strecha je plochá s novou živičnou krytinou. Obvodový plášť domu je zateplený

kontaktným zateplovacím systémom s povrchovou úpravou zo štruktúrovanej

disperznej omietky. Dom má tri vchody, každý s dvomi vstupmi. Hlavný aj vedl‘ajší

vstup clo Domu tvoria nové ocelové atypické jednokrídlové dvere s čiastočným

izolačným presklenĺm. Hlavný vstup má zabudovaný domáci telefón a je

zabezpečený bezpečnostným čipom. Schodisko je dvojramenné, železobetónové s

terazzovým doskovým obložením stupňov, na podestách a medzipodestách je liate

terazzo. V Dome nie je výťah. Vnútorná povrchová úprava stien je nová

štruktúrovaná omietka. Okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným

dvojsklom. Na spoločných pavlačiach je nová keramická dlažba a oplechovanie. Dom

je napojený na mestský vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrickú energiu a

telekomunikačné rozvody.

Byt Č. 44, na 5.p. je 1-izbový s pravidelnou údržbou (stanovené znalcom z dóvodu

nemožnosti vykonať obhliadku bytu). Je zhotovený zo štandardných materiálov,

stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá bežnej praxi, veku jednotlivých častí a

platným technickým normám. Byt (pravdepodobne) je a zrejme aj bude využívaný na

obytné účely.

2. Nebytový priestor Č. N 01, Šancová 59, súp. Č. 3568 k.ú. Nové Mesto,

Bratislava

Predmetom dražby je aj spoluvlastnícky podiel o vel‘kosti 14/951 k celku na

nebytovom priestore Č. N-01, ktorý sa nachádza na 1. posch. bytového domu,

Šancová ulica vchod č. 59, Bratislava. Prístupný z verejného priestranstva.

Zastavaná plocha je 25,60 m2.

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodovedaiúcom dobe a spósobu ieho

využitia.

Vzhľadom na to že znalcovi nebol umožnený rístu do predmetu dražby, oois

predmetu dražby bol prevzatý zo znaleckého nosudku Ing. Dagmar lančovičovej Č.

139/2022, z dälších dostupných informácii a vonkaišei obhliadky.

Podlahová plocha 72 m2 Elektrina
Zastavaná plocha ni2 Plyn
podlazi Voda
Vymera pozemku O m2

Kanalizacia
Vymera balkonu /loggie O m2

Napojenie na verejny vodovodPočet izieb 1

Počet kúpelní 1
Počet WC 1
Počet podlaží 6
Poschodie 5

DRAŽBY SPRÁVA POHLADÁVOK




