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Čísto registrácie poslednej
listiny v NCRdr:

Dražobník:

Navrhovatel dražby:

Dátum konania dražby:

Čas otvorenia dražby:

Miesto konania dražby:

Opakovanie dražby:

Predmet dražby:

BS16-09291

2355l2017

Blackside, a.s.
Plynárenská 7lA,821 09 Bratislava
tčo:ag 191 515
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri os Bratislava l, oddiel:

Sa, vložka č.: 6167/8

Blackside, a.s.
Plynárenská 7lA,821 09 Bratislava
tČo:+g 191 5í5
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri os Bratislava l, oddiel:

Sa, vložka č.: 6í67/8

22.05.2017

í0:00 hod.

Dražobná miestnosť č.518, na 4, poschodí, v budove Business Center
Bratislava, a.s., Mlynské Nivy 4959/48, 82't 09 Bratislava

2. kolo

súbor vecí

LV č. Okresný úrad Okres Obec katastrálne územie

5371 Bratislava Bratislava lll BA_m.č. ttovÉ tuesro Nové Mesto

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo Druh pozemku Výmera /m2/

1317413 Zastavané plochy a nádvorta 803

1317 4lll Zastavané plochy a nádvoria 148

13174l1z9 Zastavané plochy a nádvoria 242

131741,31 Zastavané plochy a nádvoria 907

13174li32 Zastavané plochy a nádvoria 116

13177l8 Ostatné plochy 1713

13177l32 Zastavané plochy a nádvoria 80

13177l39 Zastavané plochy a nádvoria 27

Stavby:

Súpisnó číslo Na parcele čislo Druh a popis stavby

10441 13174l3 20 - Prevádzková stavba

10441 1317414 20 - prevádzk.stavba

tvoíia okrem vyššie uvedeného aj úpravy: spevnené plochy na parc.č. 13174131 z monolitu, spevnené@ieuvedenéhoajnasledujúcevonkajšieúpraVy:spevnenéplochynaparc.č.1317!!3!zmonolilu'speVnene
plochy na parÓ,é. lsllllll asfáltové, oporné múry na parČ,ě. lsltltil asfaltové, vonkajšie schody na paíc.č. 13174131. Spolu len ,Predmet

dražby', Spoluvlastnícky podiel V 1/,l.Predmet dražby sa draží tak ako ,stojí a leží'.

Opis predmetu dražby: Prevádzková budova súp.č. 1O41 na p.é. 1317413, 1317414 a
13174129, Ska!ická í7, Bratislava

Blackside, a,s., Plynárenská7|A,821 09 Bratislava, zapísaná v OR SR Bratislava I, oddiel Sa, vloŽka Č,6167lB,

tČo: +e 191 515, tel, +427232383606, e-mail: drazby@blackside.sk, www.blackside.sk



vzhíadom na skutočnosť, že hodnotené nehnutelnosti neboli
sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle
§ 12 ods,3 zákona é.52712002 o dobrovolných dražbách, v znení
neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonat' z dostupných
údajov, ktoré má dražobník k dispozícii").

Popis prevzatÝ zo znaleckého posudku č, 23/2016:

Stavba súpisné číslo 1044í je vybudovaná na Skalickej ceste č. 17 v
katastrálnom územI Nové Mesto, v okrese Bratislava lll, v
samostatnom uzavretom areáli v obytnej zóne Biely kríž s priamym
napojením na technickú infraštruktúru, t.j. komunikácie, rozvody vody,
kanalizácie a rozvody elektrickej energie, Ohodnocovaná
nehnutelnosť tvorí komplex šiestich prevádzkových pavilónov,
dispozične prepojených spojovacími chodbami, z toho dva krajné
pavilóny sú prízemné a ostatné štyri sú dvojpodlažné. Póvodne bola
vybudovaná pre účel materskej školy, neskór boljej účel zmenený na
administratívno-prevádzkové účely v samostatných dispozičných
celkoch s kompletnou vybavenost'ou t,j, kuchynka, kúpel'ňa a záchod.
V súčasnosti stavba nie je dlhšiu dobu užívaná, je zanedbaná a
čiastočne poškodená.

Základy sú železobetónové pásy a pátky s vodorovnou izoláciou,
nosný systém je montovaný z prefabrikovaného systému, steny sú
murované, stropy sú montované s rovným podhťadom. Strecha
plochá, krytina strechy opatrená asfaltovými pásmi, Klampiarske
konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu, Fasáda je obložená
keramickým obkladom, lokálne poopadávaná. Vnútorné obklady
kuchyniek, kúpelní a záchodov boli realizované dodatočne po roku
1998, kedy boli vykonávané čiastočné rekonštrukcie a opravy.
Vnútorné schodiská sú železobetónové s povrchom z PVC, dvere
hladké a presklené dyhované, okná drevené zdvojené v kombinácii s
ocelovými presklenými stenami. Podlahy v kancelárskych
miestnostiach sú váčšinou textilné, dlažby keramické, Vykurovanie
objektu je riešené horúcovodom, vykurovacie te|esá sú liatinové.
Elektroinštalácia je svetelná a motorická s ističmi, bleskozvod v
klasickom prevedení. Vybudované sú rozvody teplej a studenej vody,
kanalizácia je vyvedená zo záchodov, kúpel'ní a z kuchyniek. V
objekte sú rozvody telefónu, bezpečnostnej signalizácie a internetovej
siete, objekt je opatrený mrežami,

Technický stav pri znaleckej obhliadke, Fasáda je lokálne
poopadávaná, lokálne chýbajú strešné zvody, na fa§áde sú vlhkostné
mapy od zatekania, na severnej fasáde je vybúraný otvor ktoný je iba
provizórne uzatvorený a zdá sa, že v tomto mieste bola nejaká čast'
stavby bola odstránená.

Spevnené plochy na p.č. 13174131z monolitu - Plochy z južnQ strany
areálu pred vstupom do stavby Q plocha na príjazd k stavbe z južnej
strany. Vyhotovené z monolitu. Životnost' je 60 rokov.
Spevnené plochy na parc.č. 13174131- asfaltové - Chodníky z
východnej strany stavby. Vyhotovené z betónu, povrch z liateho
asfaltu, Životnost' je 60 rokov.
Oporné múry na parc.č. 13174131- Oporný múr z východnej strany
stavby pri spevnených asfaltových plochách. Vyhotovené z
monolitického betónu. Životnosť je 60 rokov.
Vonkajšie schody na parc.č. 13174131- Vonkajšie schodisko z
východnej strany stav_by. Vyhotovené z monolitického betónu, povrch
z keramickej dlažby, Životnost' je 60 rokov.

AnaIýza poIohy nehnutelností: Budova sa nachádza v hlavnom
meste SR Bratislava, v mestskej časti Nové Mesto, katastrálne
územie Nové Mesto, na Skalickej ceste. Z južnej strany je Okresný
súd Bratislava lll, z východnej strany sú bytové domy a radové
garáže, zo severnej a západnej strany je železničná trať, Najbližšie
zastávky mestskej hromadnej dopravy sa nachádzajú na Račianskej



ulici ( električky, autobusy), najbližšia železničná stanica je Bratislava

Vinohrady a Biatislava predmestie. Lokalita Biely kríž je obytnou a

administratívnou zónou s budovami pre školstvo,

opis stavu predmetu dražby: predmet dražbyje v stave primeranom ÚdŽbe a veku stavbY.

Popis práv a závázkov k
pr"Om'etu dražby viaznucich: Plomba vyznačená na základe Z,2457112016

Poznámka:
záložné právo v prospech Hlavného mesta sR Bratislava na pozemok

parc.č.litz4t3 a na stavbu súp.č.10441 na parc.č.1317413, podla
iozhodnutia č. 1t13l227283_22l53l876155 zo dňa 02.10.2013, p_

3493/1 3
Začatie výkonu záložného práva pod é, v_215p2/08] V_21566/08, V_

21571to1záložným veritelom Blackside, a.s., lčo: 48191515 (Zmluva

o postúpení pontaoavxy zo dňa14.04.2016, z_10412l16) k pozemkom

parc.č. 131i4l3, 13174t4, 13174129, 13174131, 13174132, 13177l8,
'13177lg2, 

13177t3g a stavbám súp.č, 10441 na pozemkoch parc.č.

13174l3, 13174t4, formou dobrovoínej dražby, podla oznámenia zo

dňa 22.10.201 3, P- 3686/1 3
Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záloŽného
piáva na pozemky registra C KN parc. č. 13174l3,13174l4, 13174129,
'13174t31, 

13174h2, 13177t8, 13177l32, 13177l39 a na stavbu s.č.

10441 na parc. č. 13174t3, 1317414, v prospech šTRAUCH s.r.o.

(lčo 36718343) podra Ex 81412014 zo dňa 21.10.2014 (súdny

exekútor JUDr. Lucia Baničová), P-3556/14
oznámenie o konaní 4. opakovanej dobrovotnej dražby č. pDs č.

237 l 47 _2013 dražobn íkom Profesionálna dražobná spoločnosť, s. r.o,

trCo, 36583936), navrhovatel Blackside, a.s., tčo: 48191515
(zmluva o postúpení pohtadávky zo dňa 14.04.2016, Z_ 10412116) na

pozemt<y iegistia c KN parc. č. 13174l3, 13174l4, 13174129,

B174lď1, lšllltgz, 13177t8, 13177l32, 13177l39 a na stavbu so
súp. č. 10441 na parc. č, 1317413,1317414, P-'t490/15
oznámenie o konaní 5. opakovanej dobrovolnej dražby č, pDs č.

2g7 t 58_2013 dražobn íkom Profesionálna dražobná spoločnosť, s,r.o.

1rčo: 36583936), navrhovatel Blackside, ?.s., tčo: 48191515
(zmluua o postúpení poh1adávky zo dňa 14.04.2016, Z_ 10412116) na
pozemt<y iegistia c KN parc. č. 13174l3, 13174l4, 13174129,'13174li1, l1ll+tgz, 13177l8, 13177l32, 13177l39 a na stavbu so
súp. č. 10441 na parc. č. 1317413,1317414,P-925l16.
oznámenie o konaní dobrovotnej dražby č. 8S16_09291 zo dňa
31.o3,2o17 dražobníkom Blackside, a.s. (lČo: 48 191 515),

navrhovatel Blackside, a.s., (lčo: 48 191 515 ), na pozemky registra

c KN parc. č. 1317413, 1317414, 13174129, 13174131, 13174132,

1g177t8,13177t32,13177t39 a na stavbu so súp. ó,10441na parc. č.

1317 4l3, 1317 41 4, P-7 87 l 16.

Časť,,c" ŤRRctly:
ZáložÁé právo v prospech Blackside, a,s., lčo:4819,1515 na pozemky
parc.e.íitz4lg, 1317414, 13174129, 13174130, 13174132 a na stavby
s.č,10441 na parc.č. 13174t3, 1317414, podta V_21562l08 zo dňa
28.07.2008(podÍaGPč.2406110parc.č.13174130zruŠená'
včlenená do častí parc.č. 13174131,, 2_19310110 ) Zmluva o postúpení
pohíadávky zo dňa 14.04.2016, Z,10412116
Záložné §ravo v prospech Blackside, a.s., lčo: 48í91515 na

nehnutelnosti: pozemok parc.č. 2207217 podta V_21566/08 zo dňa
25.7.2oo8 tvz 3528tO8/ ( podta GP č. 2406110 parc,č. 2207217

zrušená, včlenená do častí parc.č. 13177120,28,29,31; Z_19310/10 );

podía GP ě.13022013 pozemok parc.ó.13177l20 rozdelený na
parc.č. í 3177l20, 13177l38, 13177l39
Zmluva o postúpení pohladávky zo dňa 14.04.2016, Z-1O412l16
Záložné právo v prospech Blackside, a.s., lCo: 48191515 na
nehnuternosti: pozemky parc.č. 13174131, 13177l8, 13177l13
31177120 podta V_21571lO8 zo dňa 28.7.2008 lvz 3526108l ( podla
GP č. 2406110 parc.č. 13177l13 zrušená, včlenená do častí parc,č.

13177t2O; Z-1931OI1O ); podta GP é-13022013 pozemok
parc.č. 1 3 1 7 7 l20 rozdelený na parc.č, 1 317 7 l20, 1 3177 l 38, 1 3177 l39



!1l9va o postúpení pohladávky zo dňa 14.04.2016, Z-10412t16
záložné právo v prospech Hlavného mesta sR Braťislava na pozemok
parc.č.13174l3 a na stavbu súp.č,10441 na parc.č,13174i3, podla
rozhodnutia č. 1l131227283-22153t876155 zo dňa 02.1'o.2o13,
právoplatné dňa 26.1 1 .20 1 3, Z-1 91 97 t 1 g

!xeJ<uel.e^fl9i19_nqyo v prospech Sociálnej poist'ovne, pobočkaprešov (lCo: 30807484) na pozemky registra Ó t<ru parc.e. iulqB,13174l4, 13174129, 13174t31, isllltgz, 1g177l8, BlTBz,
13177139 a stavbu so súp.č. 10441 na parc.č, 13174t3, 1g174l4,podla exekučného príkazu č. Ex 15o7l13 zo 17,02.20i+ 1.uonyexekútor JUDr. Hildegarda Laclavíková), Z-368Ot14
Exekučnézáloile- 

rya_yo v prospech Sociálnej poist'ovne, pobočkaprešov (lCo: 30807484_) la pozemky parc.ó, 1g174t3, is,llltl,
13174129, 13174131, 13174t32, rlhn, B177t32, lállltsg a
stavbu súp.č. 'l0441 na parc,č, 13174t3, 1317414, podia exekučnéhopríkazu č. Ex 1203113 zo 17.o2,2o14 (súdny exekútor JUDr.
Hildegarda Laclavíková), Z-3695t 1 4
Exekučné záložné prár1o v prospech TERMM|NG, a.s. (lČo:
??9!22.F4) na pozemky parc.č. 13174l3, 1317414,13174l2g,
13174131, 13174132, 13177l8, 13177t32, 13177t3g a stavbu súp.č.
10441 na parc.č, 13174l3, 13174t4, podl'a exekučného príkazu č. Ex
14114 zo 15.07.2014 (súdny exekútor JUDr. Lýdia Hiaoirova), z-
1468gh4
Exekučné zát9!1!_ofyo v prospech Sociálnej poist'ovne, pobočkaprešov (lCo: 308074B4) na pozemky registra Ó t<N parc.ei,, igíaB,
1?1!114, 13174129, 13174131, 13174132, 1317718, 1g177t32,
13177139 a stavbu so súp.č. 10441 na parc,č. 13174lg, 13174t4,
podía. exek!|čného príkazu č. Ex 1985/13 zo dňa 27.11.2014 (súdny
exekútor JUDr. Hildegarda Laclavíková), Z-23gO8t14.
Exekučné záložné právo v prospech ŠrRnucH s.r.o. 1tČo:3_9718343) na pozemky registra 'c' parc.č.13174l3, 13174t4,
13174129, 13174131, 13174t32, 13177t8, 13177t32, 13177t3g astavby prevádzk.stavba súp.č.10441 na parc.č.13174l3,
prevádzk.stavba súp.č.1 0441 na parc.č.13174t4,podta exekučného
príkazu sp.zn.: Ex 81412014 zo dňa 28,11.2014 (súdny exekútor
JUDr. Lucia Baničová, Trnava), 2441t15
Exekučné záložné právo v prospech Mestská čast' Bratislava - Nové
Mesto, lCo: 00603317, na pozemky p.ě.13174t3, 13174t4, 13174t2g,
13174131, 13174132, 1317718, 13177t32, 13177t3g a stavbu súp,č.
10441 na pozemkoch p.č.13174t3, 13174t4, podta exekučného
príkazu EX 9477l14 zo dňa 4,2.2015, súdny exekútor JUDr. Pavel
Halás, Z-2531l15
Exekučné_zálo_žné právo v prospech Sociálnej poist'ovne, pobočka
Prešov, (lCo: 30807484) na pozemky registra i Ktt parc. e, igllue,
13174l4, 13174129, 13174t31, 13174tg2, 131i7t8, 1g177lg2,
13177139 a stavbu so súp. č. 10441 na parc. č. 13174t3, 13174t4,
podía exekučného príkazu č, EX 1535114 zo 06.03.2015 (súdny
exekútor JUDr. Hildegarda Laclavíková, Prešov), Z-5O27 l15

lné údaje:
Zápis GP ě.13022013 (overovacie číslo: 339/20í3)
GP č,3712009
Zápis GP é.2406110
GP ě,29612011
Protokol k evidenčnej zmene, R-2O31t17

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku: Meno znalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu [EUR]:
3012017 lng. Tibor Škripec 26.03,2017 901 000,00 EUR

Najnižšie podanie:

Minimálne prihodenie:

Dražobná zábezpeka:

90í 000,00 EUR

10 000,00 EUR

40 000,00 EUR



Spósob zloženia dražobnej
zábezpeky:

Adresa a číslo účtu na
zloženie dražobnej
zábezpeky:

Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky:

Doklad, preukazujúci
zloženie dražobnej
zábezpeky:

Spósob vrátenia
dražobnej zábezpeky:

Úhrada ceny dosiahnu
tej vydražením:

Prechod práv a závázkov
viaznucich na predmete
dražby:

účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej

úschovy dražobnů zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej

záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo._zákonom
povolóným spósobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť

šekom ani platobnou kartou.

V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby alebo

bezhotovostným prevodom alebo vkladom na úěet dražobníka lBAN:

sK52 o9oo oóoo oost 1069 2581, SW1FT (BlC): G;BA5KBX, vedený

v Slovenská sporitelňa, a.s., variabilný symbol (VS): 1609291

(uvedenie sa v referencii platiteta).

Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.

výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech

uóiu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na

bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad

vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej

úschove.

Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktoný predmet dražby nevydražil,

dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej

záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po

upustání od dražby, V prípade, že dójde k zmareniu dražby,, t,z,

výdražitet neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením,

diažobná zábezpeka zložená vydražiteíom vrátane jej príslušenstva

sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná

opakovaňá dražba, zúčtuje sa zostávajúca čast,dražobnej zábezpeky
z]ožená vydražitetom, ktoný spósobil zmarenie dražby, na náklady

opakovanáj dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby
a'opakovaňej dražby sa zostávajúca čast, vráti vydražitelovi, ktoný

spósobil zmárenie dražby. Vydražiteí, ktoný spósobil zmarenie dražby,
je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby,
ktorU ne§otryva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre

náklady 
' 

opakovanej dražby, konanej v dósledku zmarenia
predchádzajúcej dražby vydražitelom.

vydražitel, je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskór

dó 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti do pokladne
dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet

dražobníka, lBAN: SK52 o9oo 0000 0051 1069 2581, SWlFT (BlC):

GIBASKBX, vedený v Slovenská sporitetňa, a,s., variabilný symbol
(VS): 1609291 (uvedenie sa v referencii platiteía).

Dražobná zábezpeka sa vydražitetovi započítava do ceny dosiahnutej
vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka
vydražiteíom zložená vo forme bankovej záruky.

Vzmysle § 15íma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, pri výkone
záložného práva záložným verite[om, ktorého záložné právo je

v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované
ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných
záložných veritelov,

Vzmysle § 30, zákona č. 52712002 Z.z. odobrovolných dražbách
v znení neskorších predpisov, práva osób vyplývajúce z vecných
bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom

vlastníckeho práva dražbou.
predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením
príklepu, ak vydražitet uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu



Obhliadka predmetu
dražby/dátum a ěas:

Podmienky odovzdania
predmetu dražby
vydražitelovi:

Notár, ktoný osvedčí
priebeh dražby
notárskou zápisnicou:

Pouěenie:

dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva
spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby
predkupné alebo iné práva, že ich móžu preukázať najneskór do
začatia dražby a móžu ich uplatnit' na dražbe ako dražitelia.

Obhliadka 1: 15.05.20í7 o í0:00 hod.
Obhliadka 2: 16.05.20í7 o 10:00 hod.

org.anizaěné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu
dražby sa uskutoční pred prevádzkovou budovou s.e. fi441,
občianska adresa: Skalická cesta 10441/17, Bratislava, m.č. Nové
Mesto. Lokalizácia cez GPS: 48'í O'58.5''N 17.07'37 ,7"E.

Bližšie informácie a pokyny na tel.: 0917 95B 655, prípadne na email:
drazby@blackside.sk,

vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteta
udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vyóražením.
užívacie právo prechádza na vydražiteía odovzdaňím' predmetu
dražby zápisnicou o odovzdaní. predmet dražby odovzdá
predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteta,

Dražobník odovzdá vydražitelovi po zaplatení vydraženej ceny
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastníóke právb a sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné
práva vydražitel'a k predmetu dražby bez zbytočného oo-ktaou
a vydražiteí prevzatie písomne potvrdí.

Ak ide o nehnutel'nost', podnik alebo jeho čast', odovzdá
predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteía bez zbytočných priet'ahov. o odovzdaní predmetu dražby
spíše dražobník zápisnicu.
predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kíúče od
dverí, vrát, ovládače od dial'kovo ovládaných brán a dokumenty ako
sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy
a spoločne s vydražiteíom si navzájom potvrdia konečné stavy na
meračoch médií.

JUDr. Erika Szórádová, Vajnorská gB/K, 831 04 Bratislava.

v prípade, ak sa spochybňuje platnost' záložnej zmluvy alebo boli
porušené ustanovenia zákona o dobrovol'ných dražbách, móže osoba,
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadat' súd,
aby určil neplatnost' dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do
troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dóvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveřl ide
o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlas;tník
predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt. V príprade
spoločnej dražby bude neplatná len tá čast' dražby, ktorej sa takýto
rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná
oznámit' príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konetnia.
učastníkmi súdneho konania o neplatnost' dražby sú navrhol,atel'
dražby, dražobník, vydražitel', predchádzajúci vlastník a žalobca Ak
vydražitel' zmartl dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky
príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnost' dražby nie je možné
vyslovit' z dóvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým is;tým
dražobníkom na tom istom mieste a ked' neumožnil vlastník prednnetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke
právo vykonat' riadnu obhliadku predmetu dražby.



upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné
piárr", zď icn móžu preukázať najneskór do začatia dražby
á uplatniť na dražbe ako dražitetia. účastníkom dražby móže byt,

osóba, ktorá spíňa podmienky ustanovené Zákonom é.52712002
Z.z. o dobrovofných dražbách v znení neskoĚích predpisov
a dostavita sa s ÓieFom urobiť podanie. Ostatné osoby platia
vstupné 3,00 EUR.

V Bratislave dňa 03.05.2017

za Dražobníka:

ved úói dražobného oddelenia
Blackside, a.s.


