
Dražobník:

Navrhovateľ dražby:

Dátum konania dražby:

Čas otvorenia dražby:

Miesto konania dražby:

Opakovanie dražby:

Predmet dražby:

DD PS0223/17
Platiť sa oplatí s.r.o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45684618
DIČ: 202 308 51 52
OR OS Bratislava l, oddiel: Sro, vložka člslo: 66827/B

OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
IČO: 31 318916
OR OS Bratislava l, oddiel Sa, vložka Č. 335/B

21.06.2018

14:00 hod.

Zasadačka na prizemi, Apollo klub, Súkennicka 4,821 09 Bratislava, okres
Bratislava II, Bratislavský kraj

2. kolo

súbor vecf

I 3312 I Bratislava Dúbravka I
I LV Č. I Okresný úrad I

Byt:

Okres Obec Katastrálne územie

I BA - rn.č. DUBRAVKABratislava IV

Charakteristika (člsto Súp.č. Postavená na Druh a popis Podiel priestoru na spoločných
bytu, č islo vchodu, stavby: pozemku - stavby: častiach a spoločných zariadeniach
číslo poschodia, parcele registra domu súpisné Č. 1837:
adresa) : "C" evidovanej

I na katastráinej
I mape:

2203/1
Byt č.21. vchod: 220411

9 SokolikovaISokolikova 19. 3.p., 2205/1
iSOkolikova 1837119. 841

1837
2206/1 13,15,17,19, 7119/367708

01 Bratislava 220711 21.23

2208/1-
Sootvvlastnicky podiel v 111.

Opis predmetu dražby: Dražba 4 ízbového bytu č. 21, 3 posch., č. súp. 1837, Sokolíkova 19, BA
Obytný dom je panelový 4 poschodí s bytmi, jedným posch. pre spoločné
priestory. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Byt sa nachádza v objekte
Č. 304 Sokollkova Č. 13-23, v objekte je 76 bytových jednotiek a 17 garáží.
Vo vchode Č. 19 sa nachádza 8 bytov. Dom je zateplený.
Byt č. 21 nebol spristupnený, vykurovanie je centrálne diaľkové, dodávka
TÚV centrálna diaľková Podiel na spoločných častiach a zariadeniach
domu je 7119/367708. Byt pozostáva z štyroch obytných miestnosti
a príslušenstva Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a
1099ia.Vypočítaná podlahová plocha 71,19 m2. Loggia o výmere 14 m2.
8yt nebol spristupnený znalcovi. Spoločnými časťami domu sú:
základy, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská,
vodorovné a zvislé nosné' konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými
zariadeníami domu sú., blezkozvody, vodovodné prípojky, teplonosné

Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel.: +~21 2 322 027 IG-l2, Fax: +421 2 322 027 IS, t-mail: drazby@platit,aoplati.sk. www.platitsaoplari.sk
IČO: 45 684618. DIČ: 2023085152
Spoločnosť je zapísaná v obchodnorn registri Okresného súdu BA l. oddiel: Sro. vložks číslo: 66827/B
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prlpojky, kanalizačné prípojky, el, prípojky, telefónne prípojky, plynové
prípojky, spoločné prízemné priestory

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

Popis práv a záväzkov k
predmetu dražby viaznucich: POZNÁMKY:

Oznámenie o začati výkonu záložného práva záložným veritel'om OTP
Banka Slovensko, a.s, IČO 31318916 formou dobrovol'nej dražby, P-56/18
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. DD PS0223/17 dražobnlkom Platit' sa
oplati SJ.o.IČO: 45684618, P-824/18
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v správe Správcovské bratislavské družstvo IČO 35803843 na byt
č.21, lll.p., Sokolíkova 19, é.s.1837 a podiel na spoločných častiach a
zariadeniach domu o veľkosti 7119/367708 podľa žiadosti č.124/RD/2004 zo
dňa 24.9.2004
laložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. (IČO 31318916) na
byt č. 21 na 3. p., vchod Sokolikova 19, podľa V-3941 /15 zo dňa 13.3.2015.
Záložne právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových
priestorov na byt č. 21 na 3.p., vchod Sokolíkova 19, podľa § 15 ods. 1
za kona NR SR č. 182/1993 Z. z. v zneni neskorších predpisov podľa
žiadosti č. 75/2016/REOU zo dňa 15082016, Z-18007/16
INÉ ÚDAJE
Právo vstupu, právo prechodu a právo stavby na parc.č 2203/1, 2204/1,
2205/1,2206/1,2207/1,2208/1 v zmysle § 23 ods.5 zák.č.182/1993 Z:«. v
znení zák.č.151/1995 z.«.•

Znalecký posudok:

Čislo znaleckého posudku: Meno znalca: I Dátum vyhotovenia: I všeobecná cena odhadu:

2612018 Varga Ľubor Ing. I 23.3.2018 I 141000,00 EUR

Najnižšie podanie:

Minimálne prihodenie:

Dražobná zábezpeka:

Spôsob zložeriia dražobnej
zábezpeky:

•
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:

105 750,00 EUR

1 000,00 EUR

15 000,00 EUR

Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo
do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s
preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným
spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou
kartou.

Platit sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, císla úctu
0017738968/5200, IBAN: SK68 5200 0000 0000 1773 8968, SWIFT (BIC)
OTPVSKBX, vedený v OTP Banka Slovensko, as, variabilný symbol (VS)
22317 (uvedie sa v referencii platitela)

Účastník dražby moze 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, príjmový
pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica
o notárskej úschove.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

Draiobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
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Úhrada ceny dosiahnu
tej vydražením:

• Prechod práva záväzkov
viaznucich na predmete
dražby:

Obhliadka predmetu
dražbyfdátum a čas:

Nadobudnutie vlastníckeho
práva k predmetu dražby:

Podmienky odovzdania
predmetu dražby
vydražítel'ovi:

bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upusteni od dražby
V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka ztožena
vydražíte/'om vrátane jej prislušenstva sa použije na úhradu nákladov
zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zuctuje sa zostávajúca
časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie
dražby, na náklady opakovanej dražby Po úhrade nákladov zmarenej
dražby a opakovanej dražby sa zostavajuca časť vráti vydražite/'ovi, ktorý
spôsobil zmarenie dražby. Vydražitel', ktorý spôsobil zmarenie dražby, je
povinný na vyzvan ie dražobnika uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú
nepokrýva dražobná zábezpeka nim zložená. To plati aj pre náklady
opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby
vydražiteľom.

Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15
dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, cislo
úctu: 0017738968/5200, IBAN: SK68 5200 0000 0000 1773 8968, SWIFT
(Ble): OTPVSKBX, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s., variabilný symbol
(VS): 22317 (uvedie sa v referencii platitela).

Ak nie je cena dosiahnutá vydraženim vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ
povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby.
Dražobná zábezpeka sa vydražitel'ovi započítava do ceny dosiahnutej
vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiterorn
zložená vo forme bankovej záruky.

V zmysle § 151ma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného
práva záložným verite/'om, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom
na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza
nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.

V zmysle § 30, zákona Č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v zneni
neskorších 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 udelen im prlklepu, ak
vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydraženim predmetu dražby v
ustanovenej lehote; to neplatl v prípade predkupného práva spoluvlastníkov
veci k spoluvlaslníckemu 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 1:.13.06.2018 o 10:00 hod.
Obhliadka 2: 20.06.208 o 10:00 hod.

Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred
predmetom dražby: Sokollkova 1837/19, 841 01 Bratislava. Bližšie
informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859,
krajicek@platitsaoplati.sk.

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením
príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.

Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby
zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník
po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doložen ia
totožnosti vydražitera. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení
vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnicke právo
a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné
práva vydražitera k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražitef
prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteinosť, podnik alebo jeho časť,
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Notár, ktorý osvedčí
priebeh dražby
notárskou zápis n icou:

Poučenie:

1

~
I

V Bratislave dňa/.fo .2018

za Navrhovateľa dražby:

odovzda predchádzajúci vlastnik predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného Odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražite/'a
bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník
zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby,
kľúče od dverí, 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 médii.

Notársky úrad - JUDr. Jarmila Kováčová
Gajova 13, 811 09 Bratislava

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené
ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdi, že tým bola dotknutá 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 prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchanim trestného činu a za roveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom
má predchádzajúci vlastnik predmetu dražby v čase priklepu hlásený trvalý
pobyt podľa osobitného predpisu (§ 3 zákona Č. 253/1998 Z.z o hláseni
pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v zneni zákona č. 454/2004 Z.z.): v tomto prlpade je možné
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynuti tejto lehoty. V pripade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok
týka. Osoba, ktorá podaía na súde žalobu o určenie neplatnosti dražby, je
povinná oznámiť prislušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
Účastnikmi súdneho konania o neplatnosť dražby su navrhovate!' dražby,
dražobník, vydražitel', predchádzajúci vlastnik a dotknutá osoba podl'a
odseku 2 § 21 zákona Č. 527/2002 Z.z: o dobrovol'ných dražbách a o
doplneni zákona Slovenskej národnej rady Č. 323/1992 Zb. o notároch a
notárskej činnosti (Notársky poriadok) v zneni neskoršich predpisov. Ak
vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky
priklepu zanikajú ku dňu priklepu. Neplatnost' dražby nie je možné vysloviť z
dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo pričinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobnikom na tom istom
mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorä ma k
predmetu dražby iné ako vlastnieke 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 byť osoba, ktorá splňa
podmienky ustanovené Zákonom Č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách v zneni neskorších predpisovadostavila sa s ciel'om urobiť
podanie, Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR,

Ing. Jana Bratová
Na základe poverenia
Riaditeľka odboru Work out a Monitoring
Odbor Work out a Monitoring
OTP Banka Slovensko, a.s,

za Dražobníka:

JUDr, Ján Kuľbaga
Na základe poverenia
Vedúci oddelenia Retail Wo out
Odbor Work out a Monitoring
OTP Banka Slovensko, a.s
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