Auctioneers.ro.
OZNAMENIE O OPAKOVANEJ DOBROVOENEJ DRAZBE
c. 008/2016

NizSie uvedeny drazobník oprávneny k v^konu dobrovol'nych drazieb v zmysle prísluánych ustanovení zákona
C. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych draábách a o doplnení zákona C. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej ¿Sinnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorSích predpisov (d'alej len ,,ZoDD") zverejfiuje na základe návrhu zálozného veritel'a,
v zmysle ustanovenia § 17 ZoDD nasledovné Oznámenie o drazbe:

DRAZOBNÍK
(d'alej len ,,Drazobník" v prisluSnych gramatickfoh pádoch)
Obchodné mena:

Auctioneer s. r. o.
sidlo; ulica, i. ulice, obec, príp. Scát:

PSC:

ápitálska 61, Bratislava

811 08

ICO, resp. rodné iislo:

iC DPH, resp. D\t:

45 881 014

2023121826

údaje o zápise v obchodnom. pripadne inom registri:

obchodn^ register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vlo¿ka C. 68079/B
bankové spoienie:
nizov a sidlo banky;

SWlFT/BICkúdbanky:

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

OTPV SK BX

IBAN:

¿islo úíiu:

SK68 5200 0000 0000 1223 6061

EUR

12236061/5200

liluly, mena, priezviská a ftinkcie osflb oprávnenych na zastupovanie;

Mgr. Marian Streleck^, MBA, konatel1, splnomocnenec
Ing. fveta Leginuszová, prokurista

NAVRHOVATEE DRAZBY
(d'alej len ,,navrhovater" alebo ,,zálozny veritel'" v prisluSnych gramatick^ch pádoch)
Otchodné meno:

OTP Banka Slovensko, a.s.
sidlo: ulica, t. ulice, obec, prip. flil:

PSC:

Stúrova 5, Bratislava

813 54

I¿Oi resp. rodné ¡islo:

iC DPH, resp, DlC:

31318916

SK 2020411074

údaje o zápise v obchodnom, pripadne inom regíslri:

Obchodny register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vlo¿ka C. 335/B
bankové spojenie:
názov a sidlo banky:

SWIFT/BlCkádbanky:

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

OTPV SK BX
ííslo úítu:

SK68 5200 0000 0000 0927 8279

EUR

9278279/5200

liluly, mena, priezviská a lünkcie osob oprávnenych na zastupovanie;

Ing. Jana Bratová, riaditelTca odboru Problem loans,
Ing. Jarmila Guthová - povereny zamestnanec

1.

Miesto, dátum a cas otvorenia drazby
Miesto konania draiby
Adresa

Dátum konania draiby

Cas otvorenia draíby

Opakovanie draiby

21.12.2016

10:00

Opakovaná draába

Miestnosf Císlo

Spitálska 61, 811 08 Bratislava- zasadafika
OTP
Faktoring
3.poschodie

Slovensko

s.r.o.

4.

Auctioneer s.r.o.
2.

Predmet drazby

mm mummoBu mmam iiiPigfi
Banski Bystrica

Banská Bystrica

2186.2187,2188.2189

Radvañ

3506

Byt ¿.66

8340/590401

Moskovská 13

8340/590401

2.1.
Spoluvlastníci Predmetu drazby podl'a predchádzajúceho bodu majú na ñom spoluvlastnícke podiely
v nasledujúcich vei'kostiach vyjadrenych zlomkom, pricom ak súcet tu uvedenych spoluvlastníckych podielov
nedosahuje 1/1, platí, ze Predmetom drazby sú len spoluvlastnícke podiely v tejto tabuPke uvedené:
(v prípade bezpodielového spoluvlasmíctva manielov sa uvedie pri kaidom spoluvlastnikovi podiel 1/1)

Oznaienie spoluvlaslnika podra bodu lohto návrhu

AleS RogoÜan a Adriana Rogoüanová r. Stangfkova"

2.2.

Ventos? spoluvlaslníckeho podielii

1/1

Opis predmetu drazby:

2.1.1 Byt c. 66, 7.p., v byt. dome s.c. 2329, Moskovská 13, na pare. KN c. 2186 - 2189, k.ú.
Radvañ
Popis bytového domu:

Bytovy dom súp. 6. 2329 na pare. KN c. 2186, 2187, 2188 a 2189, na Ul. Moskovská 6. 13, má podlazia domu prístupné
schodiskom a vyrahom. Dom má átyri samostatné vehody, V 1. podzemnom podlazí (suteréne) sa nachádzajú pivnice,

elektromerña, sklady, strojovña ÚK, WC s predsieñou, práóovne, zehliarne, susiame a spolocné priestory.. Nosnú

konstrukciu bytového domu ívorí celopanelovy zelezobetónovy montovany systém. Zalozenie objektu je na plosnych
základoch. Obvodovy i stresny plááf je vytvoreny so zelezobetónovych panelov, strecha je piocha s atikou a
oplechovaním. Podlahy v spolocnych vstupnych priestoroch, na chodbách sú z íerazzovych dlazdíc, liaíeho terazza a
keramickej dlazby, na schodisku je podlaha liateho terazza. Vstupné dvere sú jednokrídlové plastové so zasklením.
Omiejky stien vnútornych sú vápenné hladké, s olejovym náterom do vysky 120 a 150 cm, vonkajáia omietka je báze
umelych vlákien. Objekt je vybaveny vnútornym rozvodom vody, plynu, kanalizácie a elektriky. Vykurovanie a ohrev TÚV
je z diaFkového centrálneho zdroja. Proti atmosférickym poruchám je nehnuternosf chránená bleskozvodom. Na prízemi
sa nachádza suáiareñ, práóovña, pivnicné kobky a príslusenstvo domu. Predmetny bytovy dom vznikol vykonanim
komplexnej rekonstrukcie spoCívajúcej v stavebnych úpravách budovy byvalej ubytovne na bytové jednotky.
Vek bytového domu: Kolaudacné rozhodnutie mi zadávater nepredlozil. Vek stavby pre úte\ ohodnotenia je stanoveny
na základe in^ch dokladov o uzívaní stavieb - (Potvrdenie o veku bytového domu, kde je uvedené, ie bytovy dom bol
kolaudovany v roku 1978). Stavebno - technicky stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuternosti, a svedcí o
normálnom vyuzívaní domu na byvanie, a o vykonávanej beznej údrzbe domu.

Spoloónymi cast'ami bytového domu sú: casti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpeónosf a sú uróené pre
spolocné uzívanie. Podl'a zmluvy sú to: základy domu, obvodové steny a priecelia, strecha, vehody, chodby a schodiská,
zvislé a vodorovné nosné konátrukcie, izolacné konstrukcie.
Spolocnymi zariadeniami bytového domu sú: zariadenia, ktoré sú urcené na spolocné uzívanie a slúzia vylucne
tomuto domu. Podl'a zmluvy sú to: kocikáreñ, prácovña, susiareñ, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizacné,
teplonosné, elektrické, telefónne, plynové a slaboprúdové rozvody mimo bytov a prípojky patriace k tomu.
Popis bytu:

Byt 6. 66 sa nachádza na 7. poschodl (8. nadzemnom podlazí) obytného domu.

Dispozióne pozostáva z troch obytnych miestnosti a príslusenstva bytu, ktoré tvorí predsieñ, kuchyña, kúpema, WC,
balkón a pivnica, nachádzajúca sa v suterénnych priestoroch obytného domu. Súcasfou bytu je jeho vnútorné vybavenie:
vodovodné, kanalizacné, elektrické a telefónne bytové prípojky. V byte bola realizovaná rekonstrukcia a modernizácia v
rokoch 2008 az 2010, modernizácia kúpefne a kuchyne, nové rozvody el. instalácie, rozvody vody, kanalizácie, plynu. Byt
je vybaveny v kuchyni plynovym sporákom s teplovzdusnou rúrou, digestorom a kuchynskou linkou z materiálu na báze
dreva s nerezovym drezom. Vybavenie kúpeme tvori plastová van, dve keramické umyvadlá, na WC je záchodová misa combi. Záchod je splachovací (combi) so samostatnym umyvadlom, vsetky vodovodné batérie sú pákové. Byt je
vykurovany ústrednym kúrením, prostredníctvom ocerov^ch Clánkovych radiátorov s termostatickymi hlavicami a je
zásobovany teplou úzitkovou vodou centráíne. K vybaveniu bytu patrf bytovy zvoncek a poátová schránka. Byt je v
dobrom technickom stave. Svietidlá v byte sú lustrové, ziarivkové, nástenné.

Podiel bytu na spolocnych éastiach a spolocnych zariadeniach obytného domu a spoluvlastnícky podiel k

pozemku: 8340 / 590401.

Auctioneer s.r.o.
2.3

Opis stavu predmetu drazby:

Vzhradom k tomu, ze bytovy dom je v dobrom stave, bola na ñom vykonaná rekonstrukcia a nie je na ñom zanedbaná
bezná údrzba, stanovuje základnú zivotnosf bytového domu na 90 rokoy.

2.4.

Prava a závazky víaznuce na predmete drazby:

C. Tarchy: LV 3506

Por.6.:

ZÁKONNÉ ZÁLOZNÉ PRAVO V ZMYSLE PAR. 15 Z 182/93 ZB. V PROSPECH OSTATNYCH VLASTNlKOV BYTOV
DOMU S.C. 2329
Por.c.: 118

Na byt 6. 66/VII. poschodie, vchod 13 a podiel 8340/590401 na spoloenych castiach a zariadeniach domu: Zálozné pravo

pre pohradávku OTP Banka Slovensko, a.s., Stúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, ICO: 31318916 ó. zml. V 2007/2011 zo dña

24.5.2011 -CZ 1356/2011
Por.fi.: 118

Na byt ¿S. 66/VII. posch., vchod 13 a podiel 8340/590401 na spolofi. castiach a spoIoC. zariadeniach domu: Exekueny prikaz na
zriadenie exekuóného zálozného prava C. EX 597/13 zo dña 18.7.2013, súdny exekútor Mgr. Pavel Mika, Krupinská cesta 5 960 01
Zvolen (zápis do KN 1.8.2013) -cz 1926/2013
Por.6.: 118

na byt 66/VII-poschodie, vchod 13, podiel 8340/590 401 na spoloenych castiach a zariadeniach domu: Exekucny prríkaz
na zriadenie exekueného zálozného prava 6. EX 1146/13 zo dña 4.10.2013, súd. exekútor Mgr. Pavel Mika, Krupinská
cesta 5, Zvolen /do KN zapísané 17.10.2013//- 2770/13
Por.c.: 118

na byt 66/VII-poschodie, vchod 13, podiel 8340/590 401 na spolocnych castiach a zariadeniach domu: ExekuCny prríkaz
na zriadenie exekueného zálozného prava 6. EX 1105/13 zo dña 4.10.2013, súd. exekútor Mgr. Pavel Mika, Krupinská
cesta 5, Zvolen /do KN zapísané 17.10.2013// - 2771/13
Por.fi.: 118

na byt 66/VII-poschodie, vchod 13, podiel 8340/590 401 na spolocnych castiach a zariadeniach domu: Zálozné pravo pre
pohfadávku Dañov^ úrad Banská Bystrica, Nova 13, 6. 9600503/5/5041152/2013/Kloi zo dña 11.11.2013- zákaz

akladania s nehnuternosfami - 584/14
Por.fi.: 118

Na byt 66/VII. poschodie, vchod 13, podiel 8340/590401 na spoloenych castiach a zariadeniach domu: Zálozné pravo pre
pohfadávku Daño\tf úrad Banská Bystrica, Nova 13, 974 01 Banská Bystrica ó. 9600502/5/2782443/2014/Liv zo dña
13.6.2014 - zákaz nakladanía s nehnuternosfami - cz 3640/14
Por.c.: 118

Na byt 66/VII-poschodie, vchod 13, podiel 8340/590 401 na spoloenych castiach a zariadeniach domu: Exekucny prikaz
na zriadenie exekueného zálozného prava 6. EX 8240/2014 zo dña 17.3.2015, súd. exekútor JUDr. Ladislav Kováó PhD.,
Juzná trieda c.93, 040 01 Koáice /do KN zaplsané 24.3.2015 /- Cz 994/15
Por.c.: 118

Na byt 66/VII -poschodie, vchod 13, podiel 8340/590 401 na spoloenych castiach a zariadeniach domu: Exekueny prikaz
na zriadenie exekueného zálozného prava e. EX 17177/2013 zo dña 17.3.2015, súd. exekútor JUDr. Ladisiav Kováe
PhD., Juzná trieda c.93, 040 01 Koáice /do KN zaplsané 24.3.2015 /- cz 995/15
Por.c.: 118

Na byt e. 66/VII. posch., vchod 13, podiel 8340/590 401 na spoloc. fiastiach a spoloc. zariadeniach domu: Exekucny
prikaz na zriadenie exekueného zálozného prava e. EX 25566/2013 zo dña 17.3.2015, súdny exekútor JUDr. Ladislav
Kovác, PhD., Juzná trieda e. 93, 040 01 Koéice (zápis do KN 24.3.2015) - tz 997/2015
Por.fi.: 118

Na byt c. 66/VII. poschodie, vchod 13, podiel 8340/590401 na spoloe^ch fiastiach a zariadeniach domu: Exekucntf prikaz
na zriadenie exekueného zálozného prava fi. EX 124/2015 zo dña 30. 3. 2015, súdny exekútor JUDr. Ladislav Kovác,
PhD., Juzná trieda 6. 93, 040 01 Kosice - zápis do KN dña 8. 4. 2015 - CZ 1177/2015
Por.c.: 118

Na byt e. 66/VII. poschodie, vchod 13, podiel 8340/590401 na spoloC^ch castiach a zariadeniach domu: Zálozné pravo
pre pohradávku Dañovy úrad Banská Bystrica, Nova 13, 974 04 Banská Bystrica, c. 100013563/2016 zo dña 5.1 2016 - cz
1322/2016

Por.c.: 118

Na byt c. 66/VII. posch., vchod 13 a podiel 8340/590401 na spoloe. castiach a spoloe. zariadeniach domu: ExekuCny
príkaz na zriadenie exekueného zálozného prava c. EX 670/2016 zo dña 9.6.2016, súdny exekútor JUDr. Bohumil Kubát
Obchodná 7, 811 06 Bratislava (zápis do KN 13.6.2016) - cz 2273/2016
Por.6.: 118

Na byt e. 66/VII. posch., vchod 13, podiel 8340/590 401 na spoloe. eastiach a spoloe. zariadeniach domu: Exekueny
prikaz na zriadenie exekueného zálozného prava c. Ex 1422/16-12 zo dña 23.6.2016, súdny exekútor JUDr. Jozef Durica
Borovianska 6.17, 960 01 Zvolen (zápis do KN 27.6.2016) - cz 2481/2016
Por.c.: 118

Na byt 6. 66/VII. poschodie, vchod 13 apodiel 8340/590401 na spoloenych castiach a zariadeniach domu: Exekueny
príkaz na zriadenie exekueného zálozného prava c. Ex 1441/16-11 zo dña 23. 6. 2016, súdny exekútor JUDr. Jozef

Durica, Borovianska 6.17, 960 01 Zvolen - zápis do KN 27.6.2016 - cz 2485/2016
Por.c.: 118

Na byt e. 66/VII. poschodie, vchod 13 a podiel 8340/590401 na spoloenych castiach a zariadeniach domu: Exekueny
príkaz na vykonanie exekúcíe zriadením exekufiného zálozného prava 6. Ex 1439/2016-12 zo dña 23.6.2016, súdny
exekútor JUDr. Jozef Durica, Borovianska 17, 960 01 Zvolen, zápis do KN vykonany 29.6.2016 - cz 2539/2016
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2.5.

Prechod práv a závazkov viaznucich na predmete drazby:
V zmysie § 151ma, ods. 3, ObCianskeho zákonníka, pri vykone zálozného prava záloznym veriterom, ktorého záloíné pravo je v poradí
rozhodujúcom na uspokojenie záloznych práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezafazeny záloznymi právami ostatnych záloznych

veritei'ov.

V zmysie § 30 ZoDD, prava osób vyplyvajúce z vecnych bremien viaznucich na predmete drazby nie sú dotknuté prechodom vlastnfckeho
prava draibou.

Predkupné pravo viaznuce na predmete draáby zaniká udelením priklepu, ak vydrazitel' uhradil cenu dosiahnutú vydrazenim predmetu
drazby v ustanovenej iehote; to neplatf v pripade predkupného prava spoluvlastnfkov veci k spoluvlastníckemu podielu.
Upozorfmjeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby predkupné alebo iné prava, ze ich mozu preukázaf najneskór do zaíatia draíby a

mózu ich uplatnif na drazbe ako drazitelia.

3.

Sposob stanovcnia ceny predmetu drazby
Oíslo znaleckého posudku

Meno a priezvisko znalca

Dátum vyhotovenia

VSeobecná cena odliadu

163/2016

Ing. FrantiSek Orság

29.07.2016

79 500,00 EUR

4.

Najnizsie podanie a minimálne prihodenie
NajnizSie podanie

Minimálne prihodenie

60 000,00 EUR

1.000,00 EUR

5.

Drazobná zábezpeka

5.1.

Sposob zlozenia drazobnej zábezpeky
Ucastnfk draáby je povinn^ zlozif drazobníkovi aíebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o drazbe drazobnú

zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.

Drazobnü zábezpeku nie je mo¿né zlozif platobnou kartou ani Bekom.

5.2.

VySka drazobnej zábezpeky

Lehota na zlo¿enie drazobnej zábezpeky

5.000,00 EUR

do otvorenia drazby u Drazobnfka

Zlozenie drazobnej zábezpeky Drazobníkovi:
Ufiet pre prevod alebo vklad:

Variabilny symbol pri prevode
i

SK68 5200 0000 0000 1223 6061
BIC/SWIFT: OTPVSKBX

5.3.

Adresa pre platbu v hotovosti:

alebo vklade na úCet:

0082016

[ Spitálska 61, 81 i 08 Bratislava alebo v den drazby miesto konania
drazby.

Doklad preukazujúci zlozenie drazobnej zábezpeky
Vypis z bankového úítu o úhrade drazobnej zábezpeky v prospech úótu draíobnfka, potvrdenie o vklade drazobnej zábezpeky na bankovy
úCet dra^obnika v hotovosti, príjmovy pokladniiny doklad, vystaveny drazobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.

5.4.

Sposob vrátenia drazobnej zábezpeky
Drazobnik vráti úíastnfkovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazil, drazobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej
záruky bez zbytoCného odkladu po skonCení draíby alebo po upustení od drazby. V pripade, ze dójde k zmareniu drazby; t.z. vydrazitel'
neuhradf v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydrazením, drazobná zábezpeka zlozená vydrazitel'om vrátane jej prfsluSenstva sa pouzije na
úhradu nákladov zmarenej drazby. Ak sa koná opakovaná draíba, zúCtuje sa zostávajúca Cast' draíobnej zábezpeky zlozená vydraíitel'om,
ktory spósobil zmarenie drazby, na náklady opakovanej drazby. Po úhrade nákladov zmarenej drazby a opakovanej draiby sa zostávajúca
Cast1 vráti vydrazitel'ovi, ktory spdsobil zmarenie draíby. Vydraáitel', ktory spósobil zmarenie drazby, je povimtf na vyzvanie drazobnika
uhradif tú ¿asf nákladov draiíby, ktorú nepoki^va drazobná zábezpeka ním zlozená; to platf aj pre náklady opakovanej drazby, konanej v

dflsledku zmarenia predchádzajúcej drazby vydraziterom.

6.

Sposob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením
Vydrazitel'je povinny uhradif cenu dosiahnutú vydrazením najneskór do 15 dnf odo dna skonfienia draáby v hotovosti alebo na úcet
Drazobnika. Drazobná zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapoíítava do ceny dosiahnutej vydrazenfm, to neplatf v pripade, ak bola drazobná

zábezpeka vydrazitel'om zlozená vo forme bankovej záruky.
UCel pre prevod alebo vklad:

Variabilny symbol pri prevode
alebo vklade na úíet:

SK68 5200 0000 0000 1223 6061
BIC/SWIFT: OTPVSKBX

0082016

Adresa pre platbu v hotovosti:

Spitálska 61, 811 08 Bratislava.
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7.

Obhliadka predmetu drazby
1. termin

7.1.

2. termin

Dátum

Cas

Dátum

Cas

08.12.2016

12:00

15.12.2016

12:00

Organizaré opatrenia
Záujemcovia o obhliadku samflzuohlásifaspofijedendeft pred konaním obhliadky. V zmysle § 12ods. 2a§ 13 ZoDD je vlastnik Predmetu
drazby, drzitel' alebo nájomca povinny umoznif riadnu obhliadku predmetu dra2by v stanovenych termfnoch.
Kontaktná osoba:
Mgr. Marian Strelecky, MBA m

8.

¿as dohodnutia obhliadky:

Telefonicky kontakt pre dohodnutie obhliadky:

Pondelok - Piatok, 8:00 - 16:00

+421948 481 515

Nadobudnutie vlastníckeho prava
Ak vydrazitel' uhradil cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnfcke pravo alebo iné pravo k predmetu

drazby ku dñu udelenia prfklepu. Ak bol vydrazeny podnik, prechádzajú na vydrazitel'a zaplatením ceny dosiahnutej vydrazením ku dñu
udeíenia príklepu vSetky prava a závüzky spolu s právami a povinnosfami vyplyvajúcimi z pracovnoprávnych vzfahov, oprávnenie pouíívaf

obchodné meno spojené s podnikom, aktonieje v rozpore so zákonom alebo s právom tretejosoby as právami zpriemyselného a iného
duSevného vlastnfctva, ktoré sa tykajú podnikatel'skej Sinnosti vydrazeného podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného

duSevného vlastníctvaalebozmluveoposkytnutivykonutychto práv. Ak ideo Casf podniku, prechádzajú na vydrazitel'a vSetky prava a

závazky, ktoré sa tykajú tejto Casti, vrátane práv a povinnostf z pracovnoprávnych vzfahov.

9.

Podmienky odovzdania predmetu drazby vydraziterovi
Drazobník odovzdá vydrazitel'ovi po zaplatení vydrazenej ceny predmet draiby a listiny, ktoré osvedCujú vlastnícke pravo a sú nevyhnutné

na naktadanie s predmetom drazby alebo osvedfiujú iné prava vydrazitel'a k predmetu drazby bez zbytocného odkladu a vydrazitel' prevzatie
plsomne potvrdí. Ak ide o nehnutel'nosf, podnik alebo jeho Casf, odovzdá predchádzajúci vlastnfk predmet draáby na základe predlozenia
osvedíeného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a bez zbytofinych priet'ahov. O odovzdanf predmetu draáby spíSe
draáobník zápisnícu.

Predchádzajúci vlastnik odovzdá vypratany predmet draáby, kl'úce od dverí, vrát, ovládaíe od diarkovo ovládanych brán a dokumenty ako
sú kolaudafiné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spolofine s vydraíiterom si navzájom potvrdia koneCné stavy na meraüoch
médif.

10.

Oznacenie notara, ktory osvedcí priebeh drazby
Titul, meno a priezvisko

JUDr. Katarína Vafová, PhD.

11.

Sídlo
Pribinova 10,811 09 Bratislava

Poucenie
§2Iods.2ZoDD

V prípade, ak boli poruSené ustanovenia tohto zákona, móze osoba, ktorá tvrdl, 2e tym bola dotknutá na svojich právach, poíiadaf súd, aby

urfiil neplatnost' draíby. Pravo domáhaf sa urfienia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatnl do troch mesiacov odo dña prfklepu okrem
prípadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného Cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má

predchádzajúci vlastnfk predmetu drazby v íase príklepu hláseny trvaly pobyt podl'a osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je mozné
domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynuti tejto lehoty. V prípade spoloCnej drazby bude neplatná len tá Casf draíby, ktorej sa takyto
rozsudoktyka(§23).
§ 21 ods. 3 ZoDD

Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a odseku 2, je povinná oznámif prisluSnému okresnému úradu zafiatie súdneho konania.
§21 ods. 4 ZoDD

ÚCastnikmi súdneho konania o neplatnosf drazby podl'a odseku 2 sú navrhovatel' dra2by, drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastnfk a
dotknutá osoba podl'a odseku 2.
§21 ods. 5 ZoDD

Ak vydrazitel' zmaril drazbu aiebo ak súd urCil drazbu za neplatnú, úíinky priklepu zanikajú ku dñu príklepu.
§21 ods. 6 ZoDD

Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dSvodu oneskoreného zaCatia drazby, ak bolo príCinou oneskoreného zaCatia draáby konanie ¡nej
drazby tym istym drazobnikom na tom istom mieste a ak neumozni! vlastnik predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné
ako vlastnícke pravo, vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby.

Upozorñujeme vSetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich mózu preukázaf najneskór do zaüatia drazby a uplatnif na

drazbe ako draiitelia.

Úüastníkom drazby mó¿e byf osoba, ktorá spifta podmienky ustanovené ZoDD a dostavila sa s ciel'om urobif podanie.

jctioneer

s.r.o.

OsvcdCcny podpis Navrhovaicl';i dra2by na exempiárach oznámenia urCenych pre Dra2obn¡kov rovnopis «známenia a pre
prüohii odpisu iiütárskej zápisnice o vykonmii dobrüvol'ncj draíby:
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VBratislave, dna 15.11.2016

Ing. Jana Bratová

Ing. iarmifaGuthová
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NavjrhovateP drazby

V Bratislavc, dña 15.11.2016

V Bratislave, dña 15.1 1.2016

Ing. ¡Vta Leginuszová

Mgr. Marian Strelecky,
konatei'
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