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Miestny úrad Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves

1 6 -05- xois
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Číslo spisu

1140/2ůl4-1ů3

Mgr. Petr Krušěna, súdny exekútor
Exekútorský úrad Bratislava 1
so sídlom Lazaretská 4, 811 08

l

Dáícim:

EX 1140/2014 - 103

3

n
ff

Bratíslava 1

IČO: 42173647, IČ DPH: SK1044244828

Tel.: 02/52635488, mobil: 0918/600982 , e-rnaiW: exe.urad.bratislava@gmaií.com
Bankové spo3en€e: Všeobecná úverová banka, a.s,, č.ú.: SK3202000000002908476956
8" - lloo 13oo - 16oo
Úradné hodiny: pondelok
utorok- piatok 8oo - 11" 13" - 15oo

l

l

i

l

Vexekučnorn konaní EX 1140/2014, vedenom na Exekútorskorn úrade Bratislava, súdnym
exekútorom
Mgr. Petrom Krušinom, Lazaretská 4, 811 08 Bratisiava v prospech oprávneného : Karloveská

l

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA

exekútoroch a exekučnej činností a o zmene a doplnení d'aiších zákonov, v znení neskor.Ších
predpisov (d'aiej len ,,Exekučríý poriadok") v spojitosti so súhlasom oprávneného s predajom

nehnuterností zo dňa 6.4.20]j, ktorý bol udelený a doručeriý súdnemu exekútoroví r»a predaj
nižšie špecifikovaných nehnuteí'ností, vyhlasujem

oítažeu NEHNUTEI:NOSTí

ktorá sa bude konať dňa 28.6.2018 o 9:30 v Bratislave na adrese Lazaretská 4, 811 08,
l

Bratislava, v sídle exekútorského úradu na 5. poschodí.

l

Predmetorn dražby sú nehnutet'nosti zapísané a označené na
vÝpis z usíu vtasaríyácívú č. :igas
Katastráíne územíe: Karíova Ves
Obec: Ba-M.č. Karlova Ves

Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor

Súpisné
číslo
448
448
448
448
448

na

parcele
číSl0
1174
1175
1176
l117
1178

Stavby
Popis stavby

Druh

Druh
ch.n.

stavby

Adárniho 2, 4, 6, 8, 10
Adámího 2, 4, 6, 8, IO
Adámiho 2, 4, 6, 8, 10
Adárniho 2, 4, 6, 8, 10
Adámiho 2, 4, 6, 8, 10

g
g
g
g
g

Umiest.

stavby
1
1
1
1
1

i

Okres: Bratíslava ív

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 448 je evidovaný na liste vlastníctva čísío
3343

Byty a nebytové priestory
Vchod: Adámího 6

1 p.

Bpč.3

Podiel bytu na spoločných častiach a spoíočných zariadeniach domu

6521 / 511373

i
l l

l

ů

l

a

vÝpis Z LISTU VLASTNíCTVA č. 3343

i

Obec: Ba-M,č. Karíova Ves

Katastráine územie: Karlova Ves

Okres: Bratislava IV

Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor

PARCELY registra C evídované na katastrálnej mape
Pa rc el n é Výrnera v Druh pozemku
2
číslo
m
1174
1175
1176
1177
1178

244
221
218
218
221

Spósob
V'lu;Ž.p.

Zastavané p!ochy a nádvoria 15
Zastavané plochy a nádvoría 15
Zastavané plochy a nádvoria 15
Zastavané plochy a nádvoría 15
Zastavané píochy a nádvoría 15

Právny
pozemku

ch,n.

1
1
1
1
1

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1174,1175,1176,1177,1178 je evidovaný na
liste vlastníctva č?íslo 1988.

Spoluvlastnícky podíel na pozemkoch
Vlastri íkom

6521 / 511373

1

nehnutel'nosti je povinný Kováč Ján

'i

J
«

CENA NEHNUTEI:NOSTÍ

Všeob*cná hodnota dražených nehnuterností povinného určená znaleckým posudkom č.
156/2017 súdnej znalkyne Ing. Evy Kiczerovej, znalkyne zodboru stavebríctvo, odve'uie
pozernné stavby, vodohospodárske stavby, odhad hodnoty nehnutel'ností, ev.č. zna[ca 911 561
zo dňa 13.11.2017 je v sume 106.000- € Všeobecná hodnota nehnutel'nosti v sume 106.000,€ bola stanovená v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z, o stanovení všeobecnej hodnoty
rnajetku v znení neskorších predpisov a podl'a ust. § m42 ods, 2 Exekučného poriadku a
zároveň je najnižším podaním ría dražbe. Najnižšie podanie bolo stanovené súdnym
exekútorom na základe podkladov zo znaíeckého posudku, a to tým spósobom, ze od
všeobecnej hodnoty nehnutel'ností (106.000,- €) sa odpočíta hodnota závad, ktoré vydražiter
preberie so započítaním na najvyŠšie podanie a pripočíta sa k nej hodnota práv spojených
s nehnuternosťami (ría základe znaleckého posudku neboli zistené žiadne závady ani výhody
spojené s nehnutel'nosťami).

VÝŠKA DRAŽOBNEJ ZÁBEZPEKY
Výška dražobnpy zábezpeky je 50% zo všeobecnej hodnoty nehnutel'ností, t.3. 53.000,- €.
Dražobnú zábezpeku je potrené zíožiť v hotovosti aíebo šekorn, najneskór v deň konania dražby
a to do začiatku konania dražby, k rukárn súdneho exekútora, aíebo bezhovostne, tak aby
dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet súdneho exekútora do začiatku konania dražby.
Dražobnú zábezpeku v uvedej výške možno zložiť na účet súdneho exekútora vedený vo
Všeobecnej úverovej banke, a.s., č.ú.: SK3202000«X)0002908476956, VS: 11402ůl4.
PODMIENKY DRAž8Y

Dražiť m6ze každá právnická alebo fyzícká osoba sp6sobílá na právne úkony, pokiaí' do termínu
dražby a zloží dražobnú zábezpeku.
Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať
záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou.

spósoa zapiííewia hú3vyššieso PODANIA
Najvyššíe podanie urobené na dražbe je vydražítel' poviririý uhradiť do 30 dní odo dňa udelenia
príkíepu, na účet súdneho exekútora vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s,, č,ú,:
SK3202000000002908476956, VS:11402014. Na najvyššie podanie sa započíta zložená
zábezpeka.

OBHLIADKA NEHNU'l'EtNOSTl

Obhíiadka predávaných nehnutel'ností sa uskutoční dňa 21.6.2018 o 10:00 hod. na míeste kde
sa nachádzajú vyššie
vyššie uvedené nehnutel'ností. Záujem o obhliadku je potrebné vopr«;A nahlásiť

?kútora, a to písomne, na adrese exekútorského úradu, teíefonicky na telefónriorn
u súdneho exekÚtora,

čísle 02/52 63 54 88; 0918 600982 aiebo elektronicky na e-mailovej adrese:
e2(6,urad.bratislaVa@«;)mail,(om.

í'ťšlYllllíf'
VÝZVA POI
POVINNEMU

Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhíiadku dražeríých
nehnutel'ností. V opačnom pípade je exekútor, alebo jeho zamestnanec oprávnený vymocť si
na dražené nehnutel'nosti v zmysie ust. % 141 ods. 6 Exekučného poriadku prístup.

zkvar»v, íg4á wusí vyoaaž3a«:t
PREVžlAŤ BEZ ZAPůČÍTANlA NA NAJVYŠŠlE PODANIE
Vydražitel' musr bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vzniklí na
záktade osobitného právneho predpisu, a náiomné práva. Ak osobitný zákon (§ 15)h, § 151ma
a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje ínak, voči vydražiteí'ovi bez započítania na
najvyššíe podanie p«'sobia záložné práva viaznuce na nehnutel'nostíach. Inak prevezme
vydražitel' vecné brernená so započítanírn na najvyššíe podaníe. Predkupné právo
k vydraženým nehnutel'nostiam udelenírrí príklepu zaniká, Po udelení prík!epu prechádzajú na
vydražitel'a úžitky nehnutel'ností, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dósledku dražby,
Na dražených nehnuteí'nostiach neviaznu závady, ktoré je vydražítel' povinný prevziať bez

Krušíria), Z - 188/2015.

l

žáložný veritei', ktorý vymáha poradávku v tomto exekučnom konarí, a v ktororrí sa vyhlasuje
dražba nehnutel'ností, je oprávnený. Exekučné záložné právo vzníklo podl'a exekučného príkazu
EX 1140/2014 zo dňa 26.1.2015 , zapísaného dňa 18.3.2015 (sÚdny exekútor Mgr. Petr

l

započítanía na najvyššie podanie.

Na dražených nehnuternostiach viaznu nasledovné záíožné práva:

1.) Záložné právo v prospech predávaJúceho podl'a S 18, písm.b, odst. 4 Zák.
182/93, v znení Zák. 151/95 Z.z. podl'a V-1746/2000 zo dňa 3.1.2001

2.) Exekučné záložné právo v prospech Karloveská realizačná spotočnosť, IČO:
35696583, na byt č. 3, l.posch., vchod Adámiho 6, podra exekučného príkazu EX
1140/2014-21 zo dňa 26,01.2015, súdny exekútor Mgr. Petr Krušina, Z- 1881/15

3,) Exekuqné záložné právo v prospech oprávneného Karloveská realizačná

spoíočnosť (IčO: 35696583)a na byt č. a3 na l.p., vchod Adámího 6, podl'a exekučného

príkazu č.EX 1332/2015-18 zo 14.01.2016,(súdny exekútor Mgr. Petr Krušína,

Bratislava), Z-808/16

4.) Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových
priestorov podra S 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. na nehnutel'nosť: byt č. 3, na l.p.,

vchod: Adámiho 6, Z-6428/2017

5.) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v

prospech oprávneného KarÍoveská realizačná spo[očnosť, s.r.o., Bratislava, na' byt č.

3/l.p., vchod Adárniho 6, podl'a EX 542/2017-17 zo dňa 24.05.2017, súdny exekútor
Mgr. Petr Krušina, Bratislava, Z-9830/2017

Podra ust. Ei 151 ma ods, 3 0bčianskeho zákonníka prí výkone záložného práva záložným
veritel'om, ktorého záloŽné právo je v poradí rozhodujÚcorn na uspokojenie záložných práv

registrované ako prvé, sa záioh prévádza riezaťažený záiožnými právami ostatných z-áložných

veriterov,

ODOVZDANIE VYDRAŽENÝCH NEHNUTE[NOSTi VYDRAŽITEI:OVI

l

l

l

Po udelení príklepu sa móže vydražítel' ujať držby vydražených nehnutel'ností. O tom je povinný
upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražítel' zapíatíl najvyššie podanie a súd udeíenie
príklepu schválil, stáva sa vydražitel' vlastníkom nehnuterností ku dňu udelenía príklepu. Ak

i
@.1'

súd udeleníe príklepu neschválií, vydražitel' je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a
nahradiť škodu, ktorú mu spósobií pri hospodárení s nehnuternosťami.
Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na
dražbe, móžu vzniesť u exekútora námietky protí udeleriiu príklepu. Okrem toho móže do troch
dní odo dňa dražby vzníesť nárnietky ka'ždý, komu v rozpore s ustanoverím % 141 ods, 2
Exekučného poriadku neboia doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. 0
námietkach rozhoduje súd.
VYZÝVAM

všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podaníe, aby uviedii výšku
svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich íistinamí; inak
sa na ich ríároky bude príhliadať len podl'a obsahu spisov;

- veriteí'ov, aby vyhlásili, či Žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o
zaplatenie v hotovosti pred terrnínom dražby, vydražiter mÓže díh prevziať;
- oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré neprípúšťajú dražbu ( § 55 ods. 1
Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nebudú
upíatnené na ujmu vydražitera.
UPOZORNĚNIĚ

Osoby, ktoré rnajú k nehnutel'nostiam predkupné právo, m8žu toto právo uplatniť len na

draž6e ako dražitelia. Udelením príkíepu predkupné právo zaniká.
Poučenie:

Proti dražobnej vyhláške rnie sú prípustné námietky ani žiadny opravný prostríedok.
V Bratislave dňa 15,5.2018

Mgr. Petr Krušína
siThdny exekútor
Dražobná vyhláška sa doručí:

- osobám a orgánom uvedeným
v % 141 Exekučného poriadku
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