vyves né dňa ___
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DD PS0001/20

Platiť

Dražobník:

sa oplatí s. r.o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 456846 18
OR OS Bratislava l, oddiel: Sro , vložka číslo : 66827/B

Navrhovate!' dražby:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4- Michle
IČO : 64 948 242
Obchodný register Mestského súdu Praha, oddiel B, vložka

Organizačná

číslo

3608

Un iCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IČO : 47 251 336
OR OS Bratislava l, oddiel Po, vložka č . 2310/B

zložka:

Dátum konania dražby:

13.08.2020

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod.
Konferenčná miestnosť,

Miesto konania dražby:

na 1.poschodí, Penzión Tavel , Slovenská 19, 080

01 Prešov.
Opakovanie dražby:

prvá dražba

Predmet dražby:

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

8985

Prešov

Prešov

PREŠOV

Prešov

Byt:
Charakteristika
(číslo bytu, číslo
vchodu, číslo
poschodia,
adresa) :

Byt č . 4,
vchod: 20, 1.p.,
adresa:
Ďumbierska

Súp.č.

stavby:

6897

Postavená na
pozemku·
parcele
registra "C"
evidovanej
na
katastrálnej
mape:

14302/146

Druh
a popis
stavby:

Podiel priestoru na spoločných
a spoločných
zariadeniach domu
a príslušenstve:
častiach

9 bytový
dom

6897/20, 080 01
Prešov
Spoluvlastn1cky podiel v 1/1 .

Pla · iť sa oplatí s.r.o., Mostová 2., 811 02 Bratislava- Staré Mesto
Te i . +421 2 322 027 10· 12, Fax: +4212 322 027 15, E-mail: drazby@platitsaoplati .sk, www.platitsaoplati. sk
-

- :10:

-

--- -

.... . . . . . . . . .

73/4140

,.,

LV

č.

9196

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

Prešov

Prešov

PREŠOV

Prešov

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:
Parcelné
č is lo

Druh pozemku

14302/146
Zastavaná plocha a nádvorie
689
Spoluvlastnlcky podiel účastnlka právnlho vzťahu je v 73/4140.
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 14302/146 je evidovaný na liste vlastnfctva
Opis predmetu dražby:

čislo

8985.

Trojizbový byt č. 4, na 1.p., vo vchode č. 20 na ulici Ďumbierska v
meste Prešov, v bytovom dome súpisné č. 6897, postavenom na parcele
registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parceln9m č. 14302/146.
Vypočftanä podlahová plocha je 75,40 m2.
Vzhl'adom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli
sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle §
12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovol'ných dražbách, v znení
neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných
údajov, ktoré mä dražobník k dispozicii"). Z dôvodu neumožnenia
vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani
dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnutel'nosti, rovnako ani ich
užlvaclu schopnosť.
Pri ohodnocovani znalec postupoval podľa informácii a podkladov od
4/2012 vypracovaný znalcom Ing. Marta Legátová) a
pri obhliadke z verejného priestranstva.

objednávateľa (ZP č.
podľa zisteni znalcom

Bytový dom má prlzemie a 8 nadzemných podlaží. V prlzeml bytového
domu sa nachádzajú spoločné vstupné priestory, pivnice, kočiké.rne,
práčovne, suäiarne. V nadzemných podlažiach (2.NP-9.NP} v bytovom d·Jme
sa nachádzajú po tri bytové jednotky s prislušenstvom. Objekt pat( do
skupiny JK1?0 803 32 - domy bytové typové s unifikovan9mi konštrukčn9mi
panelovými sústavami. Konštrukčný systém je stenový panelový, stmcha
plochá jednoplášťová, krytina živičná. Vnútorná zvislá komunikácia je
zabezpečená prefabrikovaným schodiskom a jedn9m v9ťahom. Bytový dom
nemá vlastnú kotolňu. Prlstup k bytovému domu je po miestnej asfaltovej
komunikácii. Objekt patri do skupiny domy bytové typové s unifikovanými
konštrukčnými sústavami panelovými. Bytový dom s dvomi obytnými
sekciami je postavený technológiou montovanej železobetónovej plošnej
panelovej konštrukcie s plochou strechou. Stropy sú zo železobetónových
prefabrikovaných panelov. Schody sú železobetónové s nášľapnou vrstvou z
PVC Krytina plochej strechy je z asfaltových privarovaných pásov .. Kiampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Povrchovú úpravuC,
fasády tvori pohf'adová úprava sendvičových panelov s pretmele 1ými
špárami medzi panelmi. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Vstupné
dvere do bytového domu sú rekonštruované z eloxovaného hhnlka
presklené, ostatné dvere sú drevené hladké, prevažne plné. Na objekte je
nainštalovaný bleskozvod. Vo vchode č. 20 je jeden osobný výťah. Z
inžinierskych sieti je dom napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu,
má prlpojku elektrického prúdu, zemného plynu a média pre ústredné
vykurovanie. V komunikačných priestoroch domu sú osadené požiarne
hydranty a v celom objekte sú zrealizované televrzne rozvody. Bytový dom
pozostáva z prlzemia, v ktorom sú umiestnené spoločné vstupné priestory,
pivnice, kočikárne a z Osmich poschodf, v ktof9ch sú situované jednc•tlivé
byty.
Byt č. 4 nachádzajúci sa na 1. poschodl bytového domu podľa podkladov od
objednávateľa pozostáva z troch obytných miestnosti a prlslušenstva, p nčom
prislušenstvo bytu tvori: kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC a pivnica
umiestnená v prlzeml bytového domu. Súčasťou bytu je aj jeho vnútorné
vybavenie, a to: poštová schránka, zvonček, všetka jeho vnútorná
inštalácia/potrubné rozvody vody, kanalizácie, plynu, ústredného kúrenia,
elektroinštalácie, telefónu/,okrem tých , ktoré SÚ určené na SpOIQčné
užrvanie. S vlastnlctvom bytu je spojené spoluvlastnlctvo spoločných časti a

spo l očných

zarjadenf domu v podiele 73/4140. Spoločnými časťa~i
bytového domu sú: základy domu, obvodové steny, chodby, priečelia,
vchody, schodisko, strecha, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie,
vodorovné izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniam i bytového domu
sú: práčovne , kočikárne , sušiarne, spoločné televrzne antény, výťahy
bleskozvody, komfny, vodovodné, tepelné, kanalizačné, elektrické, telefónne
a plynové prípojky.

l

V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastnfctve bytov a nebytových
priestorov, v znen! neskoršlch právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a
bezpečnosť ,

najma základy domu, strechy, chodby, obvodové múry,

priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné
nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými

zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné
užívanie a slúžia výlučne tomuto domu , a to aj v prfpade, ak sú umiestnené
mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne
vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočfkarne, spoločné televízne
antény, bleskozvody, komfny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné,
elektrické, telefónne a plynové prípojky.
Analýza polohy

nehnuteľnosti:

Bytový dom

s . č.

6897 sa nachádza na ulici

Ďumbierska č. 20 v bežnom sídlisku Sekčov. V blízkosti bytového domu sa

nachádza nákupné stredisko Billa, nákupné centrum MAX, centrum
obchodov a služieb, základná škola, materská škola, poliklinika, katolfcky
kostol. Dopravné spojenie do centra mesta MHD (do 10min). Autom do
centra mesta je taktiež do 10min. Lokalita sa zaraďuj e do širšieho centra
mesta , je súčasťou obytnej zóny v bežnom sídlisku. Bytový dom je napojený
na všetky inžinierske siete. Terén okolo bytového domu je rovinatý.
Dostupnosť lokality je mestskou hromadnou dopravou zokruhovanou v rámci
mesta Prešov. Miestna časť nie je zaťažená priemyselnými exhalátmi. V
bllzkosti bytového domu prostredie s bežným hlukom a minimálna prašnosť
od dopravy. Z h ľadiska perspektívy územného rozvoja obce neočakávam
negatrvny vplyv na ohodnocované nehnuteľnosti. Pre ďalšie rozšfrenie nie je
rezerva oproti súčasnej ploche. Posudzovaný bytový dom a samotný byt je
umiestnený v sídlisku Sekčov vzdialený do centra mesta cca. 1O min MHD a
autom. V okolf sa nachádza základná a vyššia občianska vybavenosť.
Poloha bytového domu vzhľadom na vzdia lenosť k centru mesta Prešov, má
vplyv na dopyt po nehnute ľnostiach v tejto lokalite. Dopyt v tejto lokalite v
. závislosti na type nehnuteľnosti a ponuke je výrazne vyšší. Stavba nie je
zaťažená nadmernou prašnosťou a hlučnosťou z dopravy. V bllzkosti
bytového domu nebol zistený výskyt konfliktných skupín obyvateľstva .

1

j

l·

Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.
-

3
3

Popis práv a záväzkov k

predmetu dražby viaznucich: List vlastníctva č . 8985. kat. územie Prešov, Účastník právneho vzťahu č. 18
Poznámka:
P 35712019- Uznesenie Všeobecného rozhodcovského súdu SR, Dunajská
8, 811 08 Bratislava Staré mesto, IČO : 514 12772, spis.zn. 1618/0B/181019
zo dňa 21 .10.2019 o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, žalobca:
Gordic Collect s.r.o., I ČO : 47363282, žalovaný: Radoslav Macejko, nar.
10.08.1979, súd ukladá povinnosť žalovanému, aby nescudzoval,
nezaťažova l a nenakladal s nehnuteľnosťami zapfsanými na LV č. 8985, k.ú.
Prešov- byt č. 4, 1., vchod 20, s . č. stavby 6897-bytový dom na parcele CKN
14302/146 a podiel73/4140 na spoločných častiach a zariadeniach domu vo
výlučnom vlastníctve žalovaného 1/1, a to až do začatia exekúcie alebo
zastavenia exekúcie - číslo zmeny 6388/2019
P 6/2020- Oznámenie o začati výkonu záložného práva PS0001/20/08A zo
07.01.2020 k V 4359/2012 a V 7109/2017 pre: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., v zastúpeni Platiť sa oplatr s.r.o., na byt č. 4, 1.
posch., vchod 20 v bytovom dome s.č. 6897 na parcele CKN 14302/146 a
podiel 73/4140 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu
vlastníka pod 818- člslo zmeny 218/2020
dňa

l,

~

..'

, .L:

~- -

... -

.

ČASŤ C: ŤARCHY:

Zal.pravo v zmysle ~-u 15 ods. 1 zak.182/93 Z.z.

v

4359/2012-Zmluva o zriadeni záložného práva č. EZY-MRL-001058252012-PREO-IU/A pre UniCredit Bank Slovakia,a.s., šancová 1/A ,813 33
Bratislava /00681709/ na byt č.4 na !.posch. vchod 20-čs 6897 a podiel
73/4140 na spolóč.častiach a zariadeniach domu;

V 7109/2017- Zmluva o zriadeni záložného práva č. 000515C/CORP/2016
pre UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ž:eletavská 1525/1,
Praha 4, /64948242/, organizačná zložka : UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., . pobočka zahraniCnej banky, šancová 1/A, 813 33
Bratislava /47251336/ na byt č. 4, 1.posch., vchod člslo 20- čs. 6897 a podiel
73/4140 na spoločných častiach a zariad.domu - vklad povolený dňa
27.04.2018- člslo zmeny 3368/2018
Iné údaje:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky, šancová 1/A, Bratislava /47251336/
List vlastnlctva č. 9196. kat. územie Prešov, Účastnlk právneho vzťahu č:.-9.
Poznámka:
P 6/2020- Oznámenie o začati výkonu záložného práva PS0001/20/08A
V 4359/2012 a V 7109/2017 pre: UniCredit Bank
Republic and Slovakia, a.s., v zastúpeni Platiť sa oplatl s.r:o., na · podiel
73/4140 na parcele CKN 14302/146 vlastn!ka pod B5 - člslo zmeny
218/2020

dňa 07.01.2020 k

ČASŤ C: ŤARCHY:

V 4359/2012-Zmluva o zriadeni záložného práva č.EZY-MRL-001058252012-PREO-IU/A pre UniCredit Bank Slovakia,a.s.,šancová 1/A , 81~i 33
Bratislava /00681709/ na a spoluvl.podiel 73/4140 na parc.KN 143021146
vlastnlka pod B 5;

V 7109/2017- Zmluva o zriadeni záložného práva č. 000515C/CORPi:!0'16
pre UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 15;!5/1,
Praha 4, /64948242/, organizačná zložka : UniCredit Bank Czech Rep.1blic
and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, šancová 1/A, 81~~ 33
Bratislava /47251336/ na spoluvl.podiel 73/4140 na parc. KNC č. 14302/146
-vklad povolený dňa 27.04.2018- člslo zmeny 3368/2018

Iné údaje:

LV- 8985-byt.dom
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
'banky, šancová 1/A, Bratislava /47251336/

pobočka zahraničn

Znalecký posudok:

Člslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecnä cena odhadu:

~

r-----~4731=2o~27o~--------r--J~u~rk-o7Pa_v_el-ln-g-.--~---1-3~.0~5.2~0-20--~~--~~~8~2~2=oo~.o~o=E~U=R==~~
Najnižšie podanie:

82 200,00 EUR

Minimálne prihodenle:

1 000,00 EUR

Dražobná zábezpeka:

12 000,00 EUR

Spôsob zloženia dražobnej
zábezpeky:

Účastnlk dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobnlkovi alebo
do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej zárL. ky s
preukázanlm potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoh~ným
sposobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platcbnou
kartou.

Číslo účtu na
zloženie dražobnej
zábezpeky:

Adresa na zloženie
dražobnej zábezpeky:
Doklad, preukazujúci
zloženie dražobnej
zábezpeky:

Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky:
~
~.

Spôsob vrátenia
dražobnej zábezpeky:

3
3

c
3
6

Úhrada ceny dosiahnu
tej vydražením:

Platit sa oplatf s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IBAN: SK 73 1111 0000
0013 4973 7018, SWIFT (BIC): UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky, variabilný
symbol (VS): 120 (uvedie sa v referencii platitela).
Účastnlk dražby môže zložiť dražobnú zábezpeku v hotovosti
v sídle
dražobnej spoločnosti na adrese Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré
Mesto a v deň konania dražby v dražobnej miestnosti.

Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške
v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v
stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, prljmový
pokladničný doklad vystavený dražobnlkom, banková záruka, zápisnica
o notárskej úschove.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa

končí

otvorenlm dražby.

Dražobník vráti účastnlkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby.
V prlpade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhrad l v stanovenej
lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená
vydražiterom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov
zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca
časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie
dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej
dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý
spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je
povinný na vyzvanie dražobnlka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú
nepokrýva dražobná zábezpeka nim zložená; to plati aj pre náklady
opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby
vydražitel'om.
Vydražiteľ

je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydraženlm najneskôr do 15
dni odo dna skončenia dražby v hotovosti alebo na účet dražobníka, číslo
úctu: JBAN: SK 73 1111 0000 0013 4973 7018, SWIFT (BIC): UNCRSKBX,
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. , pobočka
zahraničnej banky, variabilný symbol (VS): 120 (uvedie sa v referencii
platiteľa).

Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ
povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydraženfm hneď po skončeni dražby.
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započltava do ceny dosiahnutej
vydraženlm, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražitefom
zložená vo forme bankovej záruky.
-

Zloženie dražob. zábezpeky
plat. kartou alebo šekom:
Prechod práv a záväzkov
viaznucich na predmete
dražby:

JO

s

Nie je možné zloženie dražobnej zábezpeky platobnou kartou ani šekom.

V zmysle § 151ma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného
práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradi rozhodujúcom
na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza
nezaťažený záložnými právami ostatných zálož(lých veriteľov.
V zmysle § 30, zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v zneni
neskoršlch predpisov, práva osôb 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
vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydraženlm predmetu dražby v

.,.,....•.
l

ustanovenej lehote; to neplat! v prfpade predkupného práva spoluvlastníkov
veci k spoluvlastnlckemu podielu.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné
alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu
ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Obhliadka predmetu
dražby/dátum a čas:

Obhliadka 1: 20.07.2020 o 11:15 hod.
Obhliadka 2: 03.08.2020 o 09:30 hod.
Organizačné

pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred
predmetom dražby: Ďumbierska 6897/20, 080 01 Prešov. Bližšie informácie
a pokyny
na
tel.
čiste
02/32202724,
pripadne
e-mailom:
drazby@platitsaoplati.sk.

Nadobudnutie vlastnlckeho
práva k predmetu dražby:
Podmienky odovzdania
predmetu dražby
vydražlterovl:

Notár, ktorý osvedčí
priebeh dražby
notárskou zápisnicou:
Poučenie:

Vlastnfcke právo k predmetu dražby prechádza na vydražitera udelenfm
pr!klepu a po uhradenf ceny dosiahnutej vydražením.
Už!vacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdanlm predmetu dražby
zápisnicou o odovzdan!. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastn fk
po predložen! osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia
totožnosti vydražiteľa. Dražobnlk odovzdá vydražiteľovi po zaplatenl
vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastn!cke právo
a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo . osvedčujú iné
práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražitel'
prevzatie p!somne potvrdi. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť,
odovzdá predchádzajúci vlastnlk predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa
bez zbytočných prieťahov. O odovzdan! predmetu dražby spíše dražobník ·
zápisnicu. Predchádzajúci vlastn!k odovzdá vyprataný predmet dražby,
kľúče od dver!, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako
sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne
s vydražitel'om si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médif.

Notársky úrad- JUDr. Valová Katarlna, PhD., Pribinova 10, 81109 Bratislava
V pr!pade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli pomšené
ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdi, že tym bola dotknlltá na
svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať
sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatnl do troch mesiacov odo
dňa prlklepu okrem prlpadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so ,
spáchanlm trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom,S
má predchádzajúci vlastnlk predmetu dražby v čase prlklepu hlásený trvalý~~
pobyt podľa osobitného predpisu (§ 3 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásen!
pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovemskej
republiky v zneni zákona č. 454/2004 Z.z.); v tomto prlpade je možné
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynut! tejto lehoty. V prfpade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok
týka. Osoba, ktorá podala na súde žalobu o určenie neplatnosti dražby, je
povinná oznámiť prlslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
Účastn!kmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby,
dražobn!k, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa
odseku 2 § 21 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o
doplnen! zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a
notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Ak
vydražiter zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky
príklepu zanikajú ku dňu prlklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z
dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo prlčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby t9m istým dražobnlkom na tom istom
mieste a ak neumožnil vlastn!k predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k
predmetu dražby Iné ako vlastnlcke právo, vykonať riadnu obhliadku
predmetu dražby.

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva,
že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na
dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byt' osoba, ktorá spÍňa
podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovol'ných
dražbách v znení neskorších predpisov a dostavila sa s ciel'om urobiť
podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.

J

V Bratislave dňa IJ?.11-. 2020
za Navrhovatel'a dražby:
j

Manažér tímu Právneho vymáhania úverov SK
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
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za Dražobnlka' f l

JUDr. Dominika Bela
Divízia dobrovol'né dražby
Platiť sa oplatí s.r.o.
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pobočka zahr,>ničnej banky,
~ancová 1/A. 813 33 Bratislava
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UniCredit Bank Czech Re\)ublic and SlovckiR, ~.s ..
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JUDr. Mária Krahulcová
Právnik tímu Právneho vymáhania úverov SK
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky

