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Vec: Zaslanie: Oznámenieo dražbe.

V zmysle E3 11, ods. 4 zákona 527/2002 Z. z. o dobrovol'ných dražbách Vám zasielame oznámenie o d ražbe

nehnutel'nosti, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Karlova Ves a zároveň Vás žiadame zverejniť

bezodkladne a bezodplatne uvedené oznámenie na úradnej tabuli obce.

S pozdravom

JUDr. Fridrich Tanglmayer
Konatel'

AUCTIOFIN s.r.o., sídlo Kresánkova 22, 84105 Bratislava, IČO: 50 331621 , zápis si registri: OR OS Bratislaya I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 1l 1795fB, Číslo účtu: SKO9 7500 0000 0040 2453 2018

tel. 0903 / 705 705, email: infoQauctiofin.sk
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č. 022018

Oznámenie o dražbe

podra S 1 7 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovorných dražbách, v znení neskorších predpísov
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gr. Peter Masarovíč
, Bratislava

UCT!OFIN s.r.o.
iKresánkova 22, Bratislava 841 05
',IČO: 50 331 621, zapísaná V OR SR OS BA I., Odd. Sro, Vložka 11 1795/B
Konajúc: JUDr. Fridrich Tanglmayer, konater spoločnosti
IJUDr. Miriam HrotekovTh. Račianske mýto 1/A. Bratislava 8:31 02 l

Týmto oznámením o dražbe sa vyhlas?ije konanie dobrovornej dražby.

1. Dražba

Deň konania dražby sa stanovuie na: 04. októbra 2018 o lloo hodine

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Míriam Hrotekovej
Račíanske mýto 1/A, Bratíslava 831 02
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Dražba: Prvé kolo dražby

2. Predmet dražby
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Nehnutel'nosti evidované Okresným úradlom Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č.2418,
pre katastí'álne územie Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV a to'.

Pozemky evidované na katastrálnej mape ako parcely registra ?C"
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parcela registra ,,C" č. 1682/44 ostatné plochy vo výmere 66 m2,
parcela registra ,C? č. 1682/45, ostatné plochy o výrnere 94m2,
parcela registra ,,C" č. 1 682/46, zastavané plochy a nádvoria o výmere 252 m2,
parcela registra ii(,Íi č. 1682/47, zastavané plochy a nádvoria o výmere 253 m2,
parcely registra ,C" č. 1682/48 zastavané plochy a nádvoria o výmere 262 m2,
parcela registra ,,C" č. 1682/49 zastavané plochy a nádvoria o výmere 258 m2,
parcela í'egistra ,C" č. 1682/50 zastavané plochy a nádvoria o výmere 239m2,
parcela registra ,,C" č. 1682/51 zastavané plochy a nádvoria o výmere 241 m2,
parcela registra ,,C" č. 1682/52 ostatné plochy o výmere 109 m2,
parcela registra .,C" č. 1682/53 ostatné plochy o výmere 91 m2,
parcela registra .C" č 1682/54 ostatné plochy o výmere 52 m2,
parcela registra ,C? č. 1 682/55 ostatné plochy o výmere 68 m2,
parcely registra ,,C? č. 1682/56 ostatné plochy o výrnere 49m2,
parcela registra ,,C? č. 1682/58 ostatné plochy o výmere 1 8rn2,
parcela registra ,,C" č. 1682/59 ostatné plochy o výmere 28m2,
parcely registra ,,C" č. 1682/6al ostatné plochy o výmere 76 m2,
parcela registra .,C" č. 1682/62 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v spoluvlastníckom
podíele o vel'kosti 7al 09/441 1 52 k celku zapísaných na Liste vlastníctva č. 2418

Stavby. byt č. 1 , nachádzajúci sa na 2.p., na ulici [udovíta Fullu, číSlO vchodu 46, v bytovom dome
so súpisným číslorn 3088, L:udovíta Fullu 40, 42, 44, 46, 48, 50, postavený na pozemkoch:
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parcela registra ,C" č. 1 682/46, zastavané plochy a nádvoria o výmere 252 m2,
parcela registra ,,C" č. 1682/47, zastavané plochy a nádvoría o výmere 253 m2,
parcely registra ,.C" č. 1682/48 zastavané plochy a nádvoria o výmere 262 m2,
parcela registra ,,C" č. 1682/49 zastavané plochy a nádvoria o výmere 258 m2,
parcela registra ,,C" č. 1682/50 zastavané plochy a nádvoria o výmere 239m2,
parcela registra ,,C" č. 1682/51 zastavané plochy a nádvoria o výmere 241 m2,
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v spoluvlastníckom podiele o verkosti 71 09/441152 k celku zapísaných na Liste vlastníctva č. 2418
o> Spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu

a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 71091441 152.

Predmet drazby sa draží tak ako stojí a leží

1. Opís predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby
Byt číslo 1. sa nachádza v bytovom dome so súpisným číslom 3088 na parcelách číslo 1682/46-5 1 na 2.
nadzemnom podlaži, katastrálne í.:ízemie Karlova Ves.

Dom je postavený na svahu v zóne obchodov, služieb, obytných domov, občianske) vybavenosti, príslušnej
technickej vybavenosti. Dom je panelový typ, priečnei nosnej sústavy, pozostáva z jedného technického
podlažia skladov a pivníc a 7 bytových podlaží. Dom je napo3ený na vodovod, kanalizáciu, elektroinštaláciu,
plyn, telefón, káblovú televíziu. Prístupný je z rniestnej komunikácie z ulica I:udovíta Fullu
Dorna má urobenú rekonštrukciu strešnej krytiny, klampiarskych výrobkov, fasády so zateplením systémom
Baumit, výmenu okien a dverí za plastové. Dom bol podra potvrdenia daný do užívania v roku 199'í
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Byt č. 1 . na 2. nadzemnom podlaží pozostáva z obývacej izby, dvoch izieb, kuchyne, kúpel'ne, WC, chodby,
pivnice, a dvoch lodžií. Byt má úpravy vnútorných povrchov vápenné, vnútorné obklady keramické, dvere
vonkajšie bezpečnostné, ostatné dyhované a zasklené, okná plastové dvojvrstvové Povrchy podláh izby
vel'koplošné parkety, kuchyňa, predsieň, kúperňa, WC, kerarnická dlažba. Vykurovanie ústredné
z diarkového zdroja vykurovania, radiátory sú panelové. Elektroinštalácia svetelná s istením v byte- Vnútorný
vodovod - 3eho roZVod dO kuch'yne, kuperne, WC, kanalizácía z kuchyrie, kúpel'ne, WC. Plynový rozvod dokuchyne. Ohrev vody z dial'kového zdroja. Vybaveníe kuchyne, kuchynská linka na báze dreva, drez
nerezový, sporák plynový s elektrickou rúrou, digestor Vybavenie kúpel'ne, vaňa smaltovaná obložená,
umývadlo, WC, kombí batérie pákové Byt má zavedený domácí telefón, jadro panelové, vstavaná skríňa
v chodbe.

V roku 2008 bola realízovaná rekonštrukcia jadra a obkladov v kuchyni, kúpelani a WC, dlažby v kúpel'n5 WCa v kuchyni, výmena podláh PVC na vel'koplošné parkety v izbách, výmena zariad'ovacích predmetov,
kuchynskej linky, drezu, výmena vane, umývadla, WC misy, batérie, výmena okien za plastové a vstavaneiskrine v chodbe.

Predmet dražby je vo výlučnom vlastníctve:
Mgr. Boris Križanovič, Bratislava

'l spoluvlastnícky podiel 1 /'l .

2. Opis práv a závázkov viaznucich na predmete dražby.
-.a ČASŤ C: Tarchy:

Predkupné právo v prospech SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (IČ0 00 151 866) nadobu 15 rokov odo dňa povolenia vkladu na byt č.1 na 2.p., vchod L:udovíta Fullu 46, podra V-1459/al5 zo dňa l7.02.20al5.

Z?álož?rié právo v prospech Mgr. Peter Masarovič
vchod L:. Fullu 46, podl'a V-18787/20'l8 zo dřia 06.07.2018 1) na byt č.1, 2. posch.,

íné údaje: Aktualizácia údajov na LV, R-l248108

3. Prechod práv a závázkov viaznucich na predmete dražby.

- V zmysle § 151ma ods. 3 zákona 40/al964 Zb. Občiansky zákonnik v platnom znení, prí výkonezáložného práva záložným veritel'om, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojeniezáložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatnýchzáložných veritelaov.
- V zmysle § 30 zakona 527/2002 Z. z., práva osób vyplýva3úce z vecných bremien viaznucich na predmetedražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva dražbou. Predkupné právo viaznuce napredmete dražby zaniká udelením priklepu, ak vydražiter uhradil cenu dosiahnutú vydraženímpredmetu dražby v stanovenej lehote.
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- V zmysle S, 31 zákona č. 527/2002 Z z., ak osobítný zákon neustanovuje inak, prechodom vlastníckeho,
alebo iného práva k predmetu dražby nezanikajú záložné práva a majú účinky VOčí vydražitelaovi, to
platí al o právach vyplývajúcich zo zmlúv o obmedzení prevodu nehnutel'ností.

4. Obhliadka predmetu dražby

Termín obhliadky bol stanovený na 17. septembra 20"l8 a 21. septembra 20"l8 so začiatkom o 10:00 hod
V prípade záujmu obhliadky sa prosím hlásit' na tel. čísle dražobníka 0903 / 705 705

Pokial' vlastník neumožní riadnu obhliadku predmetu dražby, bude obhliadka vykonaná v rámci dostupných
možností.

5. Cena predmetu dražby.

Cena predmetu dražby je stanovená Ing. Jurajom Zimanom, znalcom pre oblast' oceřiovania nehnutel'ností
znaleckým posudkom č. 45/2018.
Všeobecná hodnota predmetu dražby bola stanovená na 136 000,- €

6. Najnižšie podanie a minímálne príhodenie

e'%',f-')@
Najnižšie podaníe 136.000,- €
Minimálne prihodenie 500,- €

7. Dražobná zábezpeka

Dražobná zábezpeka bola určená na...................... 10.000,- €

Dražobná zábezpeka zložená vpeníazoch musí byt' uhradená výlučne bankovýrn prevodom alebo
vkladom na účet dražobníka. IBAN: SKO9 7500 0000 0040 2453 20"l8, vedený v Čsob banke a s.,
variabilný symbol 0220í8, bankovou zárukou v prospech dražobníka, alebo notárskou úschovou v
prospech dražobníka. Dražobná zábezpeka musí byt' pripísaná na účet dražobníka najneskór do otvorenia
dražby. Žiadame účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky neskladali v hotovosti do pokladne
dražobníka v míeste konania dražby, nakorko dražobná zábezpeka v.hotovosti nebude akceptovaná.
Lehota pre zloženie dražobnej zábezpeky končí otvoremm dražby. Účastník dražby je povínný pri
regístrácii na dražbu predložit' doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky Až po splnení tejto náležitosti
bude zapísaný do zoznamu účastníkov dražby a bude mu pridelené dražobné číslo. Dražobnú zábezpeku
nie je možné zíožit' šekom a ani platobnou kartou.
Úč:astníkom dražby, ktorí sa nesÍanú vydražitel'rni, bude dražobná zábezpeka bezodkladne vrátená.

ž

?. '-? 8. Cena dosiahnutá vydra'zerúm

Vydražitel' je povinný uhradit' cenu dosiahnutú vydražením nie vyššiu ako 6.640 € hned' po skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 € tak túto 3e povinný zaplatit' do 15 dní po
skončení dražby, a to prevodom v prospech bankového účtu dražobníka uvedeného v bode 7 0známenia
o dražbe.

Dražobná zábezpeka, ktorú vydražitel' uhradil pred konaním dražby, sa započítava do ceny dosiahnutei
vydražením. V prípade, ak vydražitel' uhradil cenu dosiahnutú vydražením ríadne a včas, prechádza na
neho vlastníctvo vydraženého predmetu dražby udelením príklepu.
V opačnom pripade zodpovedá vydražitel' za škodu spósobenú svojím konaním, ktorým zabránil prechodu
vlastníctva, a dražobmk je oprávnený požadovat' od vydražitera náhradu takto vzniknutej škody (škoda bude
uhradená z dražobnej zábezpeky, ak je škoda vyššia ako zložená dražobná zábezpeka, bude dražobník
požadovat'ie) uhradenie priamo od vydražitel'a).

9. Podmienky odovzdania predmetu dražby

Vprípade, ak nadobudol vydražitel' vlastníctvo kpredmetu dražby, je dražobník povinný odovzdat'
vydražitel'ovi predmet dražby. V prípade, ak ide o nehnutel'nost', odovzdáva predmet dražby vydražitel'ovi za
účasti dražobníka bývalý vlastník.
O odovzdaní predrnetu dražby bude spísaný protokol, ktorý podpíše dražobník, vydražitel' a bývalý vlastník
Všetky náklady spojené sodovzdaním predmetu dražby nesie vydražitel', svýnimkou nadbytočných
nákladov, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojim konaním spóscbil predchádzajúci vlastník alebo dražobník.
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Nebezpečenstvo škody na predmete dražby azodpovednosta za skodu spósobenú predmetom dražby
prechádza z jej vlastníka na vydražiteí'a dřiom odovzdania predmetu dražby.
V pripade, alř 6ol vydražitelaovi riadne a včas oznámený termín odovzaania predrríetu dražby, a vydražitel' je
s jeho prevzatím v omeškaní, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednost' za škodu vydražitel'.

lO.Doloženie práv

Účastník dražby, ktorý má k predmetu dražby predkupné právo, je povinný doložit' dražobníkovi svole právo
listinami (originál alebo úradne overená kópia), a to najneskí5r do začiatku dražby. Inak nie je možné takéto
práva v dražbe uplatnit'.

ll.Zastupovaníe účastníkov dražby

Osoby poverené zastupovaním účastníka dražby sú povinné na vyzvanie Dražobníka alebo osoby
Dražobníkom písomne poverenej doložit' ich oprávnenia konat' za účastníka dražby v podobe plnej moci,
výslovne určenej na zastupovanie pri účasti na dražbe, na konanie podaní a na vydraženie predmetu
dražby, s úradne overeným podpisom.
Štatutárne orgány, likvidátori, prokuristi, správca konkurznei podstaty atď. SLI povinní preukázat' oprávnenie
konat' za právnickú osobu výpisom z obchodného regístra nie starším ako tri ínesiace.

12. Poučeníe podl'a § 21 ods. 2 až 6 zákona 527/20ů2 Z. z. v znení neskorších predpisov
r»
"?- '? (2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, í'nóže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na

svojich právach, požiadat' súd, aby určil neplatnost' dražby. Právo domáhat' sa určenia neplatnosti dražby
zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti dražby
súvisia so spáchamm trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom ma preí:Ichadza3úci
vlastník predrnetu dražby v čase príklepu hláseíiý trvalý pobyt podra osobitného predpisu;12b) v tomto
pripade je možné domáhat' sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej ďražby
bude neplatná len tá čast' dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podl'a odseku 2, je povinná oznámit' príslušnému katastrálnemu
odboru začatie súdneho koriania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnost' dražby podra odseku 2 SLI navrhovatel' dražby, dražobník.
vydražitela, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podlaa odseku 2.
(5) Ak vydražitel' zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú kv dňu
príklepu.
(6) Neplatnost' dražby nie je možné vyslovit' z dóvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo 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 iné ako vlastnícke právo,
vykonat' riadnu obhliadku predmetu dražby.
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??' ?-' 13.Záverečné ustanovenia

Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe m6že byt' prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné vo výške
3,32 € .
Uvedené Oznámenie o dražbe bolo spísané v 6 vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre navrhovatera,
dve pre dražobníka, jedno pre notára, jedno pre príslušný katastrálny odbor a jedno vyhotovenie pre
vlastníka nehnutel'nosti. Kópiu Oznámenia odra,zbe zašle dražobnik vzákonom stanovených lehotách
osobám uvedeným v § 17 ods. 5 zákona 527/2002 Z. z.

V Bratislave dňa 28. augusta 2018

Navrhovatel' dražby:

"lň..Mgr. Peter Masarovič

Dražobník:

Y.resá' n'ka<; ?p-,,%i o5 ffííí0sla«
' kJCXOFl!'4 s'y.e2.,

DIČ: mb$7
l('Cl,5233í 6x =
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AUCT?OFIN s.r.o. '
JuDr.Í, Fíidíich Tanglmayer. konaíel'
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