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Oznámenie o dobrovol'nei dtažbe
(rodl'a § 17 zákona č.527 /2002Z.z.)

označenie dražrrbníka DDHC 004/2017

I obchodné meno Dom Dtažieb s.r.o.

II Sídlo/ bfilisko

a) Názov ulice/verejného priesranswa podzámska

b) Orientačné/ súpisné číslo )/

c) Názov obce Hlohovec d) PSC | 920 01

e) Stát SlovensM republika

ilI. Zapísaný. v Obchodnomregistri Ok éi"f W
IV. ICo 45 711 933

V IC DPH SK2023 108659

označenie navrhovatel'ov

1. I obchodné meno Vlastnici bytov a nebytoqfclr priestorov na ulici Vajnotská 15-17 v Bratislavi
zastupený spávcom: NOVBYT, s. t. o.

II Sídio/ bldlisko

a) Názov ulice/verejného priestranswa FIálkova

b) Orientačné/ súpisné číslo 11

c)N2ov obce Bratislava d) PSC | 831 0]
e) Stát SlovensM republika

I1I. Zapísarry, Obchodnom registri Okresného rúdÚ E-
1V. ICO/ dátum narodenia 31 369 332

N[iesto konania dražbv Pfiestory dražobnej spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, Hloho"ec
Dátum konania dtažby 21,06.2017

Cas konania d,tažby 10,00 hodine

kolo dtažbv
J Prve

I Predmet dtažby

""&; rvč. 3311, vedenom olrresným uradom Bratislav4 katastrálnym odborom ako:

- PV'Ť. 7!.nl a.P. v bytovom dole s. Č.1307 na ulici Vajnonlá, v Bratislave (ďalej len, bytovýdom"), vo vchode č. 17,
lcoryzáIoŽcovia vlastnia v celosti, postavenom na parcele č. !1360/1 o€mere'472'* Á^r^épro.rrl" n]á,,.;"

koPÍsanému bYnr. Prisiúcha nedelfteťný spoluvlasr+,.b podiel na spoločnýrch časdach azariadeniach byrového domu,
pdslušenswe a spoluvlastníc§podiel k pozemku vo veťkosti irss; tsotss--.i,

vo vlastníctve: Juraj Šátek , r. Šátelr trvale byom Vajno rsá 17,Bratislava, pSč 831 03, SR, spoluvlxmíclry podiel
1/I

?Ů!^ 9a 
vzt ahuP na vfiŠie uyedené nehnutel'nosti.váane všetlcjrch ich súiiasti a. prislušenstva, najmá na vodovodnú pdpojhr,

kanaiizaČnú p.Ípollnl, elekropdpojlnr, spevnené plochy parkovaciá plochy, chodnílly, oplotenie 
","aorré 

tp*.y. 
- ---- r-

9ar. r..a"r"r" a.^rr,



BytovydomsanachádzanaVainorskejulicivHi",,''o.

:1i::,T5:Ť::elne. 
Č:ďo 1,:39.0/,1,postavenl,Uo]v_loty 195ó, ie murovaný, má ) vchody, čiastočne ,"pur,"r,é podzemné

PodlaŽie,5 nadzemrrých PodlaŽÍ s bytmi, vo vchode 17 sú na každom podlaží tri byry, ,t".ry-rú -rr.o.,"r,é-, strecha domu je valbová,
dodatoČne bolr Povalové priestory odpredané v]astníkom niektorych bytov naio7šši"t o poát*iu, za účelom lrybudovania
mezoneto-nrych bYtov, vstuPné dvere do bytového domu sú oceťové s presvetlením dróáným skiom, vonkajšie omietky sú z uličnej
stranY brizolitové, z dvornei stfany vápennocernentové, čiastočne poškodené, vnútorné po.rrchy stierr spoločrrých priestorov domu
sú z váPennej lrladkej omietky s olejorlim rastrovaným nátetom sjda, r.rybudo varý je..ýi,ut, ..íroarrr..]. ;.i.l.i.iá"""J, p."..n,
stupňov sú z brúseného betónu, povrch podlá}] podest sú z dlažby 10/10, dom ie napojený na všetky základné inžinierske Šiete,

-

Opis stavu predmetu d,tažby
Predmetomdražbyjebytčíslo14,nachádzajú.i'u.'u
ulici, bYt bol PÓvodne dvojizbor,ry s podlahovo,u plochou 50,41 m2, po odkúpení ča*sti povale p"aíán"".; plochy 8a,2z Áz bol
stavebnými ÚPravami lrybudovaný otvor píe mezoneto,,ry r.rystup drwenými ichodmi be, podst.,p.ríc, .1, !o.ti b1,-alé-ho povalovélro
Priestoru uvaŽuje vlastník s vybudovaním obytli.l-, miestností, k čomu tude potrebné o7bulrit' po.rolenie príslušného sta,ebného
orgánu v zmYsle Platnej legislatír,7. PÓvodná čast'bytu nižšieho podlažia dispózične pozástár,a 

^..rt,.prr.i 
.hodby zo schodišt,a,

spálne, obp,acei izby s mezonetovými sclrodmi do tryššieho poJl.žiu, kuchl,ne, špajze, kúpel'.,e a §7C.-Byi je takmet v póvodnom
technickom stave, jeho ÚdrŽba '1e znaČle zanedbaná, vstupné dvere sú drevené dyhované s priezornfl<om, interiérové dvere sú
drevené hladké, osadené do oceťorrych zárubni, okná sú drevené zdvojené s interiéron;mi ňti"*o.y-i žal]oziami,nášťapné vrsny
Podláh sú v izbách z drevených Parkiet, v Špajzí, miestnosti WC a kúpeťru s podlahováu r,pust'ou je keramická d|ažba,v kuchyrri a
c|9{be je gletovaný Poter, prieČky sú mutovarré s vápennou hladkou omietkou, v kúpeťni a §{lC ie časť stien obložená keramickým
obk]adom, v kucl-ryni ie Čast' stien obloŽená kabrincami, osaderrá je kuchynská linka so sm^ltor,"rrlim jednodielnym drezom a
Pákovou násterrnou batériou, inŠtalovaný je nerrdržiavaný plynov} sporák typ Níora 2ó8 T, v kúpá,ni j. ob-r.ro.,o.rá a keramickým
obkladom obloŽerrá vaňa s pákovou vaňovou Lratériou, ketamické rrmywadlo s nohou a páko.rou násteonou batériou, v miestnosti
§7C je sPlachovací záchod s rrástennou nádrŽkou, priestory kúpelne a WC sú odvetranJpodstropnými qiustkami, merače studenej
a tePlej vodY sú osadené rra kaŽdej vodovodnej batérie, plynomer a elektromer sú inštalované 

" 
pt"Ónory.t, skrinkách na sclrodišti

Pri vstuPných dverách do bytu, ohrev vody je z centrálneho zdtoja,kúrenie je ústredné z centtálneho zároj^, ndtátory sú oceťové
rebrové, oPatrené termoregulaČnými ventikni a dotykor.7mr meračmi pre tozpis spotfeby tepla, elektroin ltÁt;rt^je svátehá

;::"::]":j,|j:^O:'::]:*T:::ri'"rk,,podlalra bywalej povale je betó"."i, 
" 

priesiore'sú p ňznanédrever,é'stlpiky u tti.srl,-,y
krovu, Presvetlenie a vetranie je streŠnými oknami, správca pripravuje zateplenie stiechy, teda prevažnej časti vnútornlrch
priestorov mezonetovei Časti bytu,

Práva a závázl<y viaznuce na pr,3dmete dražby
Zí|ožnéprávopodfa§1'5z,1'82/93.Z.z'vznelíz.151
priestoror,.
Z_al]Žn! Právo v ProsPechtll.mesta SR na prevádzaný byt na nesplatenú čast'ceny bytu a pozemku do 18.12,2019 podLa
V-29487 /09 zo día 19.07.20'!0
ZáloŽft Právo v PtosPechJuraja Kobzu Bratislava na byt č. 14 na 4.p., vclrod
Vajnorská 17, Podťa V-31289/12z22.01.2013 -vz309/13,zmena adresy zo d,ia11.02.2O16,R-80Ó/ló
Pikaz na r,7konanie exekúcie zliadelím exekučného záIožného práva v prospech oprávneného: Dór,rsRA zdravotaá
poist'ovňa, a.s., IČo 35942436 rnbyt Č.14/4p., Vainorská 17 podla exekučného pn,kazu EX5498/2016 zo dňa 6.7.2016.<
Exekútorský úrad Banská Bystrica - sťrdny exekútor Mgr,Jozef Deák),Z-1,4656/í,6.

Spósob stanovenia ceny predmetu dražby

Cenapredmetudražbybo'lastanovenápodťa'"ul".kého
zo día:15.03.2017 na 99 500,00 € (slovom devát'desiatdevát' tisíc pát'sto Er"rr).

Nainižšie podanie 99 500,00 € (slovom devát'desiatdevát' tisíc pát'sto Eur).

Dtažobná zábezpeka

b) spósob zloženia dražobnej
zábezpeky

Dražobnáz,.ibezpekamusíbvt,budúcimúč^,t''íkoá
bankor,rym Prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, alebo poštovou poukážkorr.
DraŽobnú zábezPeku je možné zložít' ai vhotovosti vmieste konania áražby. pdiustné je aj
z],oženie dražobnei zábezpeky vo forme bankovei záruky.

c) doklad preukazujúci zloželie
dražobnej zábezpeky

Učastnft dražl>y predloží pri zápise do dr"žby
z ÚČtu o odPÍsaní Čiastk1' 

_z 
ÚČtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti, poStoo,.r^por,ta;t rr,

záročné listiny osvedču}úce bankovú záruku), pdjmový pokladničný blok iražobnej
sPoloČnosti Dom DraŽieb s.r.o. Následrre sa zapíše do listiny ,,zapi, do dražby,,a bude mu

delené dražobné číslo.
d) lehota naz\oženie dražobnej zábezpeky Lehota začna 18.05.2017 a končí oťvoíením ai-Zay

L
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l., Minimálne prihodenie 500 {;
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bankor-rym prevodom v prospech účtu, kiorý účastnflr píso1:, o,:á* dražobníkovi,

^ 
to aJ troch ptacovnl.n a"i odo dňa konania dražby. účastnil<om dtažby, ktoý

zložli ďražobrtú zábezpeku v hotovosti v mieste dnžby a ktod sa nestanú

lrydražiteťmi, bude dtažoLn á zábezpeka wátená po skončení dražby

@*ú ..rdr"át.rmi, sa vracia dražobná zábezpeka
e) vrátenie dražobne| zábezpeky

Spósob ťthrady ceny dosiahnutej vydražením

y yurazrlcr lc pwvurrrJ urr

Ak nie je cena dosiahnutá lydražením oyssiu 
^t 

o e o+o €, je lrydražitel' povinný zap|atiť cenu dosiahnutú vYdraŽením

Cenu dosiahnutu vydražením nie je rrrožné zapiratít' započítalím, Platba zmenkou je nepdpustná,

hneď po skončení dtažby- Ý :, l_L_^__^p_^: l_^;l_., ^ t^ }.._l
Ak ie cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 €,tak naineskór do 15 dní od skonČenia dobrovoťnei dnŽbY, a to bankoým

prevodom v prospech účtu dražobnfta č. účtu: +liootssol/slOO vedený v SBERBANK Slovensko, IBAN SK23 3100 0000

0043 7001 3501,BIC: LUBASKBX. Ako variabilný symbol uvedie 00420i7. DtaŽobú zábezpeka,ktoru vydtaŽiteť uhradil pred

začatim dražby, sa započítava do ceny dosiahnuáj orydražením. Ak bola ryclražiteťom z|oŽetá draŽobná zábezPeka vo forme

listiny preukazuiúcej r,rydanie bankovej záruk y, i, ,yarlzrt I r9"i""1; zapi'attt; cenu dosiahnutú vYdtaŽením v Plnej v'ýŠke v lehote

iei splatnosti, dražobnft je povinný bez zbytočnáho odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej lydtaŽením vrátit' r,ydraŽiteřovi

záručlé listiny osvedčuiúce bankovú záruku,

13.06.2017 o 11,00 hod
1,4.06.2011o 11,00 hod

Obhtiadka predmetu dražby
(dátum)

V Br^t rr""", 
"^ "lr.: 

Vainorská 17 (pred predmetom dražby)

@obhliudk", žiadame záujemcov oprihlásenie sa

a ťoni"ktorra.,ie našei spoločnosti na tel. čísle 0905 343 254, 0905 404 422,

najneskór 1 deň pred tefmínom obhliadky,

r ourruaate ie potrebné si prirriest, úradný doklad totožnosti /napr, občiansky

preukaz, pas/, pr,ávnické osoby aj úradný úpi: : registra, kde je zapísaná a z ktorého

ilrra. o1riti-uti t to 1e oprárr,..ný konať v jei mene (napr, l"ýpis z obclrodného

feglstra).
pJkiať vlastnfl< alebo osoba, ktorá má predmet v nájme, neumožní riadnu obhliadku

píedmetu dražby, bude obhliadka uskutočnenáv rámcí možností,

ijč^rtrríko- dráib1, m6že byt' osoba, ktorá spÍňa podmienk1,,ustanovené zákorronr

527/2002 7,z, oáobrcvorrrycr, dražbách adostavila sa s cieťom urobit, podanie,

Ostatné osoby platia vsťupné 3 €.

iy.,ir^^. budri.icn účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30

-irlr,t pr"d 1ei začaúm,z dóvodu zist'ovania totožnosti, z|oželia dražobrrei zábezpeky

a zápisu do zoznamu účastníkov dražby,

Útuit^no- dobrovolinej dražby -á;,, uyt len osoby, ktoré spíňajú zákolné

L|"J-r."r.y vzmysle § 5- zák. č 
_521/2002 

Z. z. odobrovoťných dražbách aktoré

pred začatím dnžby predložia dražobníkovi:
iokl"d o zloželú diaiobnej zábezpeky v zmysle bodu 8,4 tohto oznámenia,

Jestné vyhlásenie, že nie je osobor., vylúčenou z dnžby v zmysle § 20 
_ods, 

2 zák, č,

527 /20ď2Z. z. o ďobrouot,.,y.t dražbách (formulár je k dispozícii ai u dtažobnfta),

doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod,),

ak ide právnickri osóuu, úradn,r,, v}pis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude

oypllu"i', kto ie oprávnený konáť .r, 
|e! mene (napr, wýpis z obchodného regstra), nie

starší ako 5 dnÍ,
v pdpade zastrpe.ria účastnflra s1llnomocnencom _ špeciálne splnomocnenie s úradne

o*.át".ry- poapiro.., zasruplného účastnfl<a, pričom zo splnomocnenia rrusí

,r/slovne' 
"yp1ýr;ť 

oprávnenie splnomocnenca konat, v ínene zastupeného na

dobrovoťnei dražbe.

Organizačné opatrenia

N"d"b"d""tie vlastníckeho práva k predmetu dražby
tnícke právo k predmeru dnžby

momentom udelenia pnlrlepu. V opačnám pdpade zodpovedá za škodu t}mto konaním spósobenú 
^ .O,::*l|::,,,p_,^1"^T:]

požadovat, od vydražiteťa úhradu škody, kioru ýmto konarrím spósobil (Úhrada Škody bude Čerpaná zo z|oŽene''1 draŽobrrej

,áberpruy,prípaárre bude požadované plnenie bankou poskytujúcou bankovú záruku).

V pdpade úhrady ceny dosiahnutej vydražen;m vyaázitei'oá,. dražobník odovzdá q,draŽiteťovi osvedČený odPis notárskei

zápisnice, ktorou bol osvedčený p.i"Ú.n dražby á tto"i je dókazom (právnym gtulo1) o nadobudnutí vlastníckeho práva

k predmetu dtažby momentom uielenia p.íklepu licitáioro.rr. Zátoveň draŽobník zabezPeČÍ záPis vlastníckeho Práva Pre

vy dtažitel a v príslušnom katastri z á z rt a m o rr',



podmienkvod@

Notár

l(.0€, fu4

iné práva trzdraátel,a k predmetu dnžbi,bez,b;;"ži-,;;dd;;';d"#.i"; }řfi#'":ť"Tffij:i$r#l;.1X.ffi*iivlastník Predmet drůbi "vdrÁ"l''"iú;';ú;ái,"ň p;.i"r.." -;;;;".j a."zou,it". na záldade predlohnia osvedčenihcodPisu notánlai áPisnicó a doloženia '",;i;;'Ů'J;.h. ilfi.,á"Jo*ol.* 
9.,-by * spíše'.,Zápisnica o odovzdanpredmetu d,,žbý','koru podpíše p;id.hádr4ili'irr.-ík |..J..* a.-ili'qdraátel'ad,j;ÚÍř'v!"t}.y náJ,l"dy spojenés odovzdaním a Prevzatím p"á'',tu a."ruy *i;. "ya.J!]'.:i;;;;;t;;;';" nerzt,ahuje na nákiady, koré vznikii z dóvodovna strane Predchádzaiúceho vlastníka alebo dnžob'níka."N.u.r|*'.rr;;"šň; .i predmete dražby prechádza z navrhovatel,adrŮbY na rydraátel'a dňom, odovzd-i" p..d;;; drůby, ",L-irý al";"ř.;.rr#"-."'ř;#ú"o]lpou.dnorť za škodu

;l*,;l;x;;;._[:l;lTjfr.ffi.,ři' AkĚň;i;.i ;;;Íl*"í'.il!'#í- ;.já:;ffi;bf,'n.,i. nebezpečenswo

Ak nrdobu

LTi[Lffi5li]řI.§'J:;T*'r?,"r:i",rj§"rfl:;j:ř,*1il;;;:Ě;ť"-.",páŇ;í.ažby alebo osvedču,jí

Pot'rč"rri" p_odt

jjfiflif
domfiať sa určenia neplatnosd drůbvzantkÁ.,u." "]l|,.*jll']'lff"::l rylť :ýa abyurčil l.qÉ9.t aáÉy.'rra"odomfiať sa určenia neolarnosti a,,aav^"wř;;;,í a§,iíjň'ili;"ilíi,lil.jiÍ;liň#::tr5fr::řjff",T;.1ll*,
súvisia so spáchaním trlstného či"" ;'Á;Jia.áá*r!" J"T: $9 ň'r,-ko-n., .níp.eaiháazalúcl vlxtník predmetudnŽbY v Čase PdldePu hlásený trvalý pobyt podi" ,ákon, č. 253/ I9g8 z.i. á'nlir;p"bň;ňil;řň".*t"; republ§ a,registri obYvateťov Slovenskcj ,.pubÚl," áení zákon".č .líi]zoói2tr,',.,r"rŠá.,jň j9;;il'd;;ř", sa neplamostldrŮ6Y aj Po uPlYrrutí telto lehor/. V pdpade ,p"roJn.;a.rrby b;; ;Ůrji."',li.iia.,?ú:"Ř;;; 

"i"ho 
rozsudok r,_í{<a.

33j,'",Lfffiff*il:řff.*Ť":nťa Ůodu l písmená S rohto áznámenia 
" 

d.,žb;lr i;;;,,j.l"L,iL pdslrršnému

3' UČxtníkom súdneho konania o nePlatnosť dnŽbypodli bodu 1 písmena S tohto oznámenia o drťbe sú navrhovatel , dnžby,9'*b+ wYdnátel', prcdchádzajúcivlxt"ík 
" 

á",É',,.á ";;;;;'ďL;d" ;;;r-.". S tohto oznámenia o dražbe.4, Ak Ddraátel' zmaril dnŽbu alebo ak súd urči] dražbu za,nepl"',*,i, ,iri"i./ píúepu zanika|ú ku dňu pdltlepu.5, NePlatnosť draŽbv nie ie možné vploviť z dóvodu oneskoieného .^t^r;trárEĚi,-"k b;ň';.í#;j,l§t..neno ,"t",i"draŽbY konanie rnei dnŽbv rým i"i'- a'*ourrit oň ,i ,o.n istom mieste 
"t.so "t 

n.u,nožnil'rrla.t.Á ;.J;* dnžby, ako ajosoba, kroá má k predmáu'd*žbi;J J; "i*t#Ěp,.i"". "yil;";;;ffiňt.dfi;á;fi,#;;:_

V Hiohovci dňa ,

,,dražobník"

Dom

V Bratislave dňa :

,,navrhovatef"

Ing. Peter Kysuck|
konatei' spoločnosti

NO\tsYTs.r,o .,
Ing. Jozef Kysuckv
konatel' spoloěnosii

23,920 01

4


