
 

  

  

 
 

 
 

   

           

 

         

          

          

       

      

 

  

 

  

   

        

  

   

Spisová značka exekútora: 
0000000038836 225EX 216/21-P 

Súdny exekútor JUDr. Jaroslav Mráz 
nástupca súdneho exekútora JUDr. Jozefa Parráka 
Exekútorský úrad so sídlom Bosákova 7, 851 04 Bratislava 
IČO: 30791227, IČ DPH: SK1025570909 
č. tel.: 02/5245 0292 

e-mail: jaroslav.mraz@ske.sk 

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., č. ú.: SK75 0200 0000 0011 6264 8357 

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA 

V súlade s ust. § 140 a nasl. zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov a na základe exekučného titulu – cudzí 
exekučný titul vykonateľný v Slovenskej republike č. 008 017 EuM 2364/20y zo dňa 02.07.2020, 

právoplatný 02.07.2020, vykonateľný 19.11.2020, ktorý vydal Bezirksgericht für Handelssachen Wien, 

súdny exekútor JUDr. Jaroslav Mráz so sídlom Bosákova 7, 851 04 Bratislava, vyhlasuje termín dražby 
nehnuteľnosti. 

Čas a miesto konania dražby: 

dňa 18.04.2023 o 10,00 hod. 

v priestoroch Exekútorského úradu Bratislava, JUDr. Jaroslav Mráz, súdny exekútor, 

na Bosákovej ul. č. 7, 851 04 Bratislava. 

I.  

Predmet dražby  

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného: NVK, s.r.o., Cabanova 13/D, 841 02 
Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 35704101, nasledovne: 

- nachádzajúce sa v okrese Bratislava IV, obec Bratislava-Dúbravka, katastrálne územie 
Dúbravka, uvedené na LV č. 3227, Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor 
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VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3227 
ČIASTOČNÝ

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Počet parciel: 6

Parcelné číslo Výmera v 
m2

Druh pozemku Spôsob 
využívania 
pozemku

Druh chránenej 
nehnuteľnosti

Spoločná 
nehnuteľnosť

Umiestnenie 
pozemku

Druh 
právneho 
vzťahu

1135/2 472 Zastavaná plocha 
a nádvorie

15 1 1

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 3240 evidovanej na pozemku parcelné číslo 1135/2 je evidovaný na liste vlastníctva č. 
3566.

Iné údaje: 
Bez zápisu

1135/17 471 Zastavaná plocha 
a nádvorie

15 1 1

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 3240 evidovanej na pozemku parcelné číslo 1135/17 je evidovanú na liste vlastníctva č. 
3566.

Iné údaje: 
Bez zápisu

1135/18 417 Zastavaná plocha 
a nádvorie

15 1 1

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 3240 evidovanej na pozemku parcelné číslo 1135/18 je evidovanú na liste vlastníctva č 
3566.

Iné údaje: 
Bez zápisu

1135/19 21 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisu

1135/20 9 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1
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Iné údaje: 
Bez zápisu

1135/21 507 Zastavaná plocha 
a nádvorie

15 1 1

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 3240 evidovanej na pozemku parcelné číslo 1135/21 je evidovaní' na liste vlastníctva č. 
3566.

Iné údaje: 
Bez zápisu

Legenda
Spôsob využívania pozemku

15   Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

22   Pozemok, na ktorom je postavená Inžinierská stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná 
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

Spoločná nehnuteľnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI

Vlastník

Poradové 
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky 
podiel

104 NVK, s.r.o., Cabanova 13/D, Bratislava, PSČ 841 02, SR, IČO: 35704101 5059/5406040

Poradové 
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky 
podiel

105 NVK, s.r.o., Cabanova 13/D, Bratislava, PSČ 841 02, SR, IČO: 35704101 9266/5406040

Poradové 
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky 
podiel

106 NVK, s.r.o., Cabanova 13/D, Bratislava, PSČ 841 02, SR, IČO: 35704101 1691/5406040
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- nachádzajúce sa v okrese Bratislava IV, obec Bratislava-Dúbravka, katastrálne územie
Dúbravka, uvedené na LV č. 3566, Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3566 
ČIASTOČNÝ

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Stavby
Počet stavieb: 1

Súpisné 
číslo

Na pozemku 
parcelné číslo

Druh 
stavby

Popis stavby Druh chránenej 
nehnuteľnosti

Umiestnenie 
stavby

3240 1135/2 
1135/18 
1135/21 
1135/17

9 Cabanova 13/A,13/B,13/C,13/D 1

Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 1135/2 pod stavbou s.č. 3240 je evidovaný na liste vlastníctva č. 3227. 
Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 1135/17 pod stavbou s.č. 3240 je evidovaný na liste vlastníctva č. 3227. 
Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 1135/18 pod stavbou s.č. 3240 je evidovaný na liste vlastníctva č. 3227. 
Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 1135/21 pod stavbou s.č. 3240 je evidovaný na liste vlastníctva č. 3227.

Iné údaje: 
Bez zápisu

Legenda

Druh stavby

9 Bytový dom

Umiestnenie stavby

1 Stavba postavená na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI

Byty
Počet bytov: 1

Vchod (číslo)
Cabanova 13/D

Poschodie
3

Číslo bytu
421

Podiel priestoru na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach 
domu, na príslušenstve 
9266/540604

Súpisné číslo 
3240

Miestna časť

Iné údaje:
Bez zápisu

Poradové 
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

72 NVK, s.r.o, Cabanova 13/D, Bratislava, PSČ 841 02, SR, IČO: 35704101 1/1
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Nebytové priestory
Počet nebytových priestorov: 1

Vchod (číslo)
Cabanova 13/D

Poschodie
-2 suterén

Číslo nebytového 
priestoru
36

Podiel priestoru na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach 
domu, na príslušenstve 
1691/540604

Súpisné číslo
3240

Miestna časť Druh nebytového 
priestoru
2

Iné údaje: 
Bez zápisu

Poradové 
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov 
Miesto trvalého pobytu / Sídlo

Spoluvlastnícky 
podiel

Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

72 NVK, s.r.o., Cabanova 13/D, Bratislava, PSČ 841 02, SR, IČO: 35704101 1/1

Legenda

Druh nebytového priestoru

2 Garáž

Dražba nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľnosť s jej súčasťami a príslušenstvom, tak ako je 
uvedené v Znaleckom posudku č. 1/2023 zo dňa 03.02.2023. Príslušenstvo tvoria samostatné veci, ktoré sú 
určené na trvalé užívanie s hlavnou vecou. Príslušenstvo bytu sú vedľajšie miestnosti a priestory určené na 

to, aby sa s bytom užívali. 

Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, komora, 

kúpeľňa, WC, chodba, predsieň a pivničná kobka. K bytu parí balkón. 

Garáž je samostatný priestor uzavretý samostatnou uzamykateľnou výklopnou bránou. Je prístupná 

vstupnou rampou priamo z cestnej komunikácie vedúcej k bytovému domu. Je uzavretá bránou na diaľkové 
otváranie 

II. 

Cena nehnuteľnosti 

Všeobecná hodnota draženej nehnuteľnosti bola zistená Znaleckým posudkom č. 1/2023 zo dňa 
03.02.2023, ktorý vypracoval Dr.-univ., Ing. Juraj Szalay, PhD, adresa: P. O. Box 91, SK - 810 05 Bratislava 

15, znalec odboru stavebníctva, odvetvie - odhad hodnoty nehnuteľností, stavebná fyzika, Ministerstvo 

spravodlivosti SR, evidenčné číslo znalca: 913295. 

Všeobecná hodnota draženej nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom, ktorá je zároveň 
najnižším podaním, predstavuje sumu 222 000,00 EUR (slovom dvestodvadsaťdva tisíc eur). 

III. 

Výška dražobnej zábezpeky 

Výška dražobnej zábezpeky predstavuje 50% z ceny zistenej znaleckým posudkom, t. j. 111 000,00 

EUR (slovom stojedenásť tisíc eur). 
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Zábezpeku je možné zložiť v hotovosti do pokladne Exekútorského úradu Bratislava, Bosákova 7, 851 

04 Bratislava, alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora, vedený vo Všeobecnej 
úverovej banke, a.s., číslo účtu: SK75 0200 0000 0011 6264 8357, VS: 21621, s uvedením poznámky: 

dražobná zábezpeka. 

V hotovosti je možné zložiť zábezpeku najneskôr do začiatku dražby. 

Prevodom na účet súdneho exekútora je možné zložiť zábezpeku najneskôr 5 kalendárnych dní pred 
dňom začiatku konania dražby. 

Dokladom o zložení dražobnej zábezpeky je príjmový pokladničný doklad alebo bankový výpis. 

Súdny exekútor bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet 
dražby nevydražil, zloženú zábezpeku v hotovosti. Ak zábezpeku uhradil poukázaním na bankový účet 
súdneho exekútora, zábezpeka bude bez zbytočného odkladu poukázaná späť. 

IV.  
 

Podmienky dražby  

Začiatok prezentácie účastníkov dražby je 30 minút pred začiatkom konania dražby. Dražiť môže 

každá právnická a fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby 

a zloží dražobnú zábezpeku. Najmenší rozdiel medzi navzájom nasledujúcimi ponukami je 1 000,00 EUR. 

V.  
 

Spôsob zaplatenia najvyššieho podania  

Najvyššie podanie je vydražiteľ povinný zaplatiť v lehote 15 dní, ktorá začína plynúť odo dňa udelenia 
príklepu, a to v hotovosti do pokladne Exekútorského úradu Bratislava, Bosákova 7, 851 04 Bratislava alebo 
na účet súdneho exekútora, vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu: SK75 0200 0000 0011 

6264 8357, VS: 21621, s uvedením poznámky: najvyššie podanie. Na najvyššie podanie sa započíta zložená 
zábezpeka. 

VI.  
 

Obhliadka nehnuteľnosti  

Obhliadka nehnuteľnosti pre záujemcov o dražbu nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 13.04.2023 

o 10,00 hod. na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza – Cabanova 13/D, 841 02 Bratislava – mestská časť 
Dúbravka. 

VII.  
 

Ďalšie ustanovenia  

Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie 

Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na 

základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. 

Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči 
vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak 

prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej 
nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. 

Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto závady: žiadne 

Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti 

Úžitky (práva zodpovedajúce vecnému bremenu) a vecné bremená (závady) prechodom nehnuteľnosti 
na vydražiteľa nezanikajú. 
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Nájomné práva prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Vydražiteľ vstupuje do právneho 
postavenia prenajímateľa. 

Z exekučného spisu nevyplýva existencia závad, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na 

najvyššie podanie. 

Predkupné práva k nehnuteľnosti zanikajú udelením príklepu. 

Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi 

Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný 
upovedomiť súdneho exekútora. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa po 

zaplatení najvyššieho podania vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe právoplatného 
rozhodnutia súdu o schválení príklepu. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vydražiteľ nadobudne dražené nehnuteľnosti bez zaťaženia 

záložnými právami. 

Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky 
a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou, ak vznikla. 

Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, 
môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby 
vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená 

dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd. 

Vyzývam všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku 

svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky 
bude prihliadať len podľa obsahu spisu. 

Vyzývam veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie 
v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať. 

Vyzývam oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím 
dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. 

Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako 

dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. 

Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, 
a to za prítomnosti súdneho exekútora alebo jeho zamestnancov, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec na 
účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup. 

Poučenie: Proti dražobnej vyhláške nie je prípustný žiadny opravný prostriedok. 

V Bratislave dňa 01.03.2023 

JUDr. J a r o s l a v M r á z 
súdny exekútor 

Táto vyhláška sa vyvesuje na úradnej tabuli súdneho exekútora a centrálnej úradnej tabuli 

(www.slovensko.sk). 

Súdny exekútor žiada Mestskú časť Bratislava - Dúbravka, aby podstatný obsah tejto vyhlášky uverejnila 

spôsobom v mieste obvyklým. 

Súdny exekútor zašle dražobnú vyhlášku ministerstvu na zverejnenie v Obchodnom vestníku. 
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Dražobná vyhláška sa doručuje osobám a orgánom uvedeným v § 141 Exekučného poriadku: 
- oprávnenému, 
- povinnému, 
- spoluvlastníkovi, 
- každému, kto má k nehnuteľnosti vecné alebo predkupné právo, 

- okresnému úradu, katastrálny odbor, v obvode ktorého sa nachádza nehnuteľnosť. 
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