
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o dražbe číslo DDBA 008/2019

A. Označenie dražebníka
L Obchodné meno/ meno 

a priezvisko
D o m  D r a ž i e b  s . r . o .

II. Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného 
priestranstva Podzáraska

b) Orientačné/ súpisné Číslo 37

c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 920 01

e) Stát Slovenská republika

in. Zapísaný O R  Olcresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26178/T

IV. ICO/ dátum narodenia 45 711 933

B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/ meno 

a priezvisko
II, Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného 
priestranstva Nám estie hraničiarov

1 b) Orientačné/ súpisné číslo 12

c) Názov obce Bratislava d) PSČ 851 03

e) Štát Slovenská republika

m. Zapísaný
ICO/ dátum narodenia 24.08.1975

c. Miesto konania dražby O b jek t O F F IC E  BO X , M o k ráň  Z áhon  2, 821 04 B ratislava, 
zasadacia  m iestnosť  na 5. poseli.

D. Dátum konania dražby 28.06.2019

E. Cas konania dražby 10,00 hod.

F. Kolo dražby prvé

G. Predmet dražby
Predm etom  dražby sú:

by t C. 32 na 3.p. vo  vchode Nám. hraničiarov 11 v  bytovom  dom e „Nám. hraničiarov 1, 3, 5, 1, 9, 11“ 
súp. č. 1613 na ulici N ám estie hraničiarov, Bratislava (ďalej len „bytový dom “), ktorý je  postavený na 
pozem ku pare. registra „C“ č. 101 o výmere 258 m2, zastavaná plocha a  nádvorie (právny vzťah k 
parcele na ktorej leží stavba 1613 je  evidovaný na liste vlastníctva číslo 4009), na pozem ku pare. registra 
„C“ č. 102 0 vým ere 258 m 2, zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k  parcele na ktorej leží stavba 
1613 je  evidovaný na liste vlastníctva číslo 4009), na pozemku pare. registra „C“ č. 103 o vým ere 259 
m2, zastavaná plocha a  nádvorie (právny vzťah k  parcele na ktorej leží stavba 1613 je  evidovaný n a  liste 
vlastníctva číslo 4009), na pozemku pare. registra „C“ č. 104 o výmere 257 m2, zastavaná plocha a 
nádvorie (právny vzťah k  parcele na ktorej leží stavba 1613 je  evidovaný na liste vlasm íctva číslo 4009), 
na pozemloi pare. registra „C“ č. 105 o výmere 256 m2, zastavaná plocha a  nádvorie (právny vzťah k 
parcele na ktorej leží stavba 1613 je  evidovaný na liste vlastníctva číslo 4009), na pozemku pare. registra 
„C“ Č. 106 0 výmere 266 m2, zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k  parcele na ktorej leží stavba 
1613 je  evidovaný na liste vlasmíctva číslo 4009),

-  spoluvlasmícky podiel priestoru na spoločných častiach a  spoločných zariadeniach bytového dom u a na 
príslušenstve vo veľkosti 251/100000-in,



zapísané na LV Č. 2538 vedenom  Okresným úradom  Bratislava, katastrálny odbor, k.ú. Petržalka, obec 
Bratislava -  m. 5. Petržalka, okres Bratislava V, vo vlastníctve: Juraj Chrom ík, rod. Chrom ík, nar. 24.08.1975, 
trvale bytom Nám estie hraničiarov 12, 851 03 Bratislava, občan SR, v podiele 1/1,

a  tiež
spoluvlastnícky podiel k pozemku, na ktorom  je  postavený bytový dom  súp. č. 1613 - pozem ok pare. 
registra „C“ č. 101 o výmere 258 m2, zastavaná plocha a  nádvorie (právny vzťah k  stavbe evidovanej na 
pozem ku 101 je  evidovaný na liste vlastníctva číslo 2538), pozem ok pare, registra „C“ č. 102 o vým ere 
258 m2, zastavaná plocha a  nádvorie (právny vzťah k stavbe evidovanej na pozem ku 102 je  evidovaný na 
liste vlastníctva číslo 2538), pozem ok pare. registra „C “ č. 103 o výmere 259 m2, zastavaná plocha a 
nádvorie (právny vzťah k  stavbe evidovanej na pozem ku 103 je  evidovaný na liste vlastníctva číslo 
2538), pozem ok pare. registra „C“ č. 104 o vým ere 257 m2, zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k 
stavbe evidovanej n a  pozem ku 104 je  evidovaný n a  liste vlastníctva číslo 2538), pozem ok pare. registra 
„C“ č. 105 o výmere 256 m2, zastavaná plocha a  nádvorie (právny vzťah k  stavbe evidovanej n a  
pozem ku 105 je  evidovaný n a  liste vlastníctva číslo 2538), pozem ok pare. registra „C“ č. 106 o výmere 
266 m2, zastavaná plocha a  nádvorie (právny vzťah k  stavbe evidovanej n a  pozem ku 106 je  evidovaný n a  
liste vlastníctva číslo 2538), vo veľkosti 2 5 1/100000-in, 

zapísané na LV č. 4009 vedenom  O kresným  úradom  Bratislava, katastrálny odbor, k.ú. Petržalka, obec 
Bratislava - m. č. Petržalka, okres Bratislava V, vo vlastníctve: Juraj Chromík, rod. Chromflc, nar. 24.08.1975, 
trvale bytom  N ám estie hraničiarov 12, 851 03 Bratislava, občan SR.

D ražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a  príslušenstva najm ä na 
vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, 
oplotenie a  sadové úpravy pokiaľ zm luva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

H. Opis
Bytový dom  sa nachádza v zastavanom  území H lavného m esta SR Bratislavy, v m estskej časti Petržalka, v 
rovnom ennom  katastrálnom  území, leží na pozem koch parcelné číslo 101-106, dom  bol postavený a  daný do 
užívania v roku 1978, m á 2 vchody, každý vchod sa na druhom nadzem nom  podlaží rozdeľuje na tri schodištia s 
výťahmi, bytový dom  m á jedno podzem né podlažie s dvomi nebytovým i priestorm i vo vlastníctve Bytového 
družstva, resp. správcu, ďalej m á 13 nadzem ných podlaží, v prvom  nadzem nom  podlaží je  spolu šesť nebytových 
priestorov vo vlastníctve Bytového družstva, resp. správcu, v ostatných dvanástich nadzem ných podlažiach sú 
byty, na každom  schodišti podlažia sú tri byty a spoločná m iestnosť s pivničnými kobkam i, patriacim i k  bytom  na 
predmetnom podlaží schodišťa, v každom  schodišti je  spolu 36 bytov, bytovom  dome je  celkom 216 bytov a  6 
nebytových priestorov. V každom  schodišti je  nový zm odernizovaný osobný výťah.

Predmetom ohodnotenia je  garzónový by t č. 32, nachádzajúci sa na štvrtom  nadzem nom  podlaží (podľa LV  3 .p.). 
B yt dispozičné pozostáva z jednej izby orientovanej na severovýchodovýchodnú stranu, predsiene s kuchynským 
kútom, icúpeľne, W C a pivničnej kobky mimo bytu v spoločnej m iestnosti n a  4.N P . V ypočítaná podlahová plocha 
b y tu je  28,07 m2 (izba 16,77 m2, predsieň s kuchynským  kútom 5,38 m2, kúpeľňa 2,84 m2, W C 1,31 m2, 
pivničná kobka 1,77 m2). Podlahová p locha loggie je  5,44 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby
Základy dom u sú betónové s pilótam i a  hydroizoláciou, vodorovné a zvislé konštrukcie sú z  betónových 
prefabrikovaných panelov, obvodové steny sú sendvičové betónové celostenové, stropy železobetónové 
prefabrikované, strecha je  plochá, dodatočne zateplená s novou hydroizoláciou, v rám ci m odernizácie boli 
pôvodné copilitové steny schodísk nahradené výplňovým  m urivom  s plastovým i oknam i, vonkajšia om ietka je  
súčasťou zatepľovacieho systému, vnútorné om ietky sú vápenné hladké, schodiště je  železobetónové montované, 
povrch stupňov je  z  brúseného betónu, vo vstupnej časti sú dlažby z  brúseného betónu, ostatné povrchy podláh na 
podestách a chodbách sú z  keram ickej dlažby, pôvodné vstupné vchodové dvere do bytového dom u sú nahradené 
novým i kovovým i s presklením . D om  je  napojený na verejný vodovod, kanalizáciu a plyn, zavedená je  svetelná a 
zásuvková elektroinštalácia.

V  byte bo la v  rokoch 2016 a 2017 vykonaná kom pletná m odernizácia z  konštrukčných prvkov a  zariaďovacích 
predm etov vyššieho Štandardu, vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné s protipožiarnou odolnosťou typ Adlo, 
interiérové dvere sú drevené plné alebo čiastočne presklené, osadené do obložkových zárubní, okno a balkónové 
dvere sú plastové s izolačným  dvojsklom  a  interiérovým i hliníkovými horizontálnym i žalúziam i, steny sú opatrené 
sadrovým i stierkami, v  izbe je  jedna stena opatrená m odernou tapetou, nášľapné vrstvy v predsieni, kúpeľni a WC 
sú z  keram ickej dlažby, v  izbe je  lam inátová plávajúca podlahovina, na loggii je  m razuvzdom á keram ická dlažba, 
v  rám ci m odernizácie bo li vym enené rozvody vody, kanalizácie a elektrické rozvody, boli vybudované znížené 
podhľady stropov zo sadrokartónu s bodovým i svietidlami, v izbe je  vyhotovená vstavaná skriňa Roídor s 
celopreskleným i štynni posuvným i dvermi, v predsieni je  osadená kuchynská linka s granitovým  jednodielnym  
drezom so síojánicovou pákovou batériou, v linke je  zabudovaná sklokeramická varná dvojdielna doska typ



Élektrolux s odsávačom  p ár typ M ora, zabudovaná chladnlčlca s m raziacim  priestorom , elektrická kom binovaná 
pečiaca rúra s grilom  a  mUcrovlnkou typ Elelctrolux, v kúpeľni je  obm urovaná a  keram ickým  obkladom  obložená 
štvorcová plastová vanička sprchovacieho kúta, obidve steny sú celopresklené s dvem ým i krídlam i, osadené je  
keramické um ývadlo v toaletnej skrinke, vodovodné batérie sú pákové, steny sú po strop obložené keram ickým  
obkladom, v m iestnosti W C je  splachovací záchod s podom ietkovou nádržkou a  bočnou podom ietkovou miešacou 
batériou na ovládanie oplachovacej trysky v záchodovej m ise typ GROHE, steny sú po strop obložené 
keram ickým  obkladom , priestory kúpeľne a W C sú umelo odvětrané podstropným i elektrickým i ventilátorm i do 
odsávacieho potrubia vedeného v inštalačnej šachte, umiestnenej medzi W C a kúpeľnou, v šachte s prístupom  z 
m iesm osti W C sú inštalované m erače studenej a teplej vody, kúrenie je  ústredné teplovodné diaľkové, radiátor je  
pôvodný liatinový rebrový s term oregulačným  ventilom  a  dotykovým sním ačom  pre podielový rozpis spotreby 
tepla, ohrev vody je  centrálny diaľkový, elektroinštalácia v byte je  svetelná a zásuvková, rozvodná skrinka s 
autom atickým i ističmi je  um iesm ená v predsieni, v  izbe je  vyhotovený slaboprúdový a televízny rozvod, pivničná 
kobka m á bočnú a  zadnú stenu panelovú, od susednej kobky je  priečka z  neom ietaných drevených hranolkov, 
podobne je  čelná priečka s dvermi, podlaha je  betónová, v chodbičke je  elektrické osvetlenie spoločných 
priestorov. B yt je  veľm i dobre technicky udržiavaný.

Pozem ky parcelné číslo 101, 102, 103, 104,105 a 106 sú zaradené v  katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a 
nádvorie. Pozem ky sa nachádzajú v  zastavanom  územ í hlavného m esta Bratislavy, v  mestskej časti Petržalka. 
V  mieste, kde sa nachádzajú, je  m ožnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Pozem ky sú zastavané 
stavbou súpisné Číslo 1613. Pozem ky sú rovinaté.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
L V  Č. 2538

Záložné právo v prospech vlastníkov byt. v dom e podľa § 15 zák. 182/93 Z.z., v znení zák. 151/95 Z.z.; 

Iné údaje:

Právo stavby na pare. Č. 106, 105, 104, 103, 102, 101 podľa § 23, ods. 5 zákona č. 182/93 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predm etu dražby bo la stanovená podľa znaleckého posudku č. 18/2019 vypracovaným znalcom Ing. 
M iroslav Tokár zo dňa 27.05.2019 n a  sumu 97 000,00 € (slovom Deväťdesiaísedemtisfc eur)

K. Najnižšie podanie 97 000,00 € (slovom  D eväťdesia tsedem tisíc  eu r)

L. Minimálne prihodenie 1 000,00 €

M. Dražobná zábezpeka a )  v ý š k a 15 000,00 €

b )  s p ô s o b  z lo ž e n ia  

d r a ž o b n e j  z á b e z p e k y
D ražobná zábezpeka musí byť budúcim  účastnílcom dražby uhradená buď 
bezhotovostným  bankovým  prevodom  alebo vkladom  na účet dražebníka, alebo 
poštovou poulcážkou. Dražobnú zábezpeku je  m ožné zložiť aj v hotovosti 
v m ieste konania dražby. Prípustné je  aj zloženie dražobnej zábezpeky vo forme 
bankovej záruky.
Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpelcy: IBAN: SK 70 3100 0000 0043 7001 
3528, BIC: LU BA SK BX . A ko variabilný sym bol uvedie 0082019.

c )  d o k la d  p r e u k a z u jú c i  
z lo ž e n ie  d r a ž o b n e j  
z á b e z p e k y

U časm ík dražby predloží p ri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej 
zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu, bankou potvrdený vklad 
v  hotovosti, poštovú poukážku, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), 
príjm ový poldadničný blok dražobnej spoločnosti Dom  Dražieb s.r.o. Následne 
sa zapíše do listiny „Zápis do dražby” a  bude m u pridelené dražobné číslo.

d )  le h o ta  n a  z lo ž e n ie  d r a ž o b n e j  z á b e z p e k y Lehota začína 28.05.2019 a  končí otvorením  dražby

e )  v r á te n ie  d r a ž o b n e j  z á b e z p e k y Účastníkom  dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľm i, sa  vracía dražobná 
zábezpeka bankovým  prevodom  v prospech účtu, ktorý účastník 
písom ne oznámi dražobníkovi, a to  do troch pracovných dní odo dňa 
konania dražby. Účastníkom  dražby, ktorý zložili dražobnú zábezpeku 
v hotovosti v m ieste dražby a  ktorí sa nestanú vydražiteľm i, bude 
dražobná zábezpeka vrátená po skončení dražby.

N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V ydražiteľ ie oovinnv ulu-adiť cenu dosiahnutú vydražením nasledovne:
Ak nie je  cena dosialinutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je  vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú 
vydražením  hneď po skončení dražby.



A k je  cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, talc najneskôr do 15 d n í od skončenia dobrovoľnej 
dražby, a  to  bankovým prevodom  v prospech účtu dražobníka č. účtu: 4370013528/3100, vedený v P rim a  b an k a  
Slovensko, a.s., IBAN: SK70 3100 0000 0043 7001 3528, BIC: LU BA SK BX . Ako variabilný sym bol uvedie 
0082019.
D ražobná zábezpeka, Ictorú vydražiteľ uhradil pred začatím  dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej 
vydražením. A k bola vydražiteľom  zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej 
záruky, je  vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením  v plnej výške v  lehote je j splatnosti, dražobník 
je  povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením  vrátiť vydražiteľovi záručné listiny 
osvedčujúce bankovú záruku.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je  m ožné zaplatiť započítaním . P latba zm enkou je  neprípustná.

O. Obhliadka predmetu 
dražby (dátum a čas)
Miesto obhliadky
Organizačné opatrenia

13.06.2019 o 11,00 hod.
14.06.2019 o 11,00 hod.

P red predm etom  dražby; N ám estie hraničiarov 11, 851 03 Bratislava

V  prípade záujm u o účasť na obhliadke, žiadame záujem cov 
o prihlásenie sa a  kontaktovanie našej spoločnosti na tel. čísle 0905 
343 254, n a jn esk ô r 1 deň  p red  te rm ínom  obhliadky .
K  obhliadke je  potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti (napr. 
občiansky preukaz, pas), právnické osoby aj úradný výpis z  registra, kde 
je  zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je  oprávnený konať v jej 
mene (napr. výpis z  obchodného registra).
Pokiaľ vlastník alebo osoba, k torá m á predm et v nájm e, neum ožní 
riadnu obhliadku predm etu dražby, bude obhliadka uskutočnená v rám ci 
možnosti.
Ú častníkom  dražby m ôže byť osoba, ktorá spĺňa podm ienky ustanovené 
zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a  dostavila sa 
s cieľom  urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3 €.
Vyzývam e budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu 
m inim álne 30 m inút pred jej začatím , z dôvodu zisťovania totožnosti, 
zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznam u účastníkov dražby. 
Účastníkom  dobrovoľnej dražby m ôžu byť len osoby, ktoré spĺňajú 
zákonné podm ienky v  zm ysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. 
o dobrovoľných dražbách a  ktoré pred  začatím  dražby predložia 
dražobníkovi:

a)
b)

c)

d)

e)

doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
čestné vyhlásenie, že nie je  osobou vylúčenou z  dražby
v zm ysle § 20 ods. 2 zálc. Č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách (form ulár je  k  dispozícii aj u  dražobníka),
doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný
pas a  pod.),
ak  ide právnickú osobu, aktuálny úradný výpis z  registra, kde je  
zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je  oprávnený konať 
v  je j mene (napr. výpis z  obchodného registra), 
v prípade zastúpenia účastníka splnom ocnencom  - špeciálne 
splnom ocnenie sú rad n é  osvedčeným podpisom  zastúpeného 
účastníka, pričom  zo splnom ocnenia m usí výslovne vyplývať 
oprávnenie splnom ocnenca konať v mene zastúpeného na 
dobrovoľnej dražbe.

m*

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza n a  neho vlastnícke právo 
k  predm etu dražby m om entom  udelenia príklepu. V opačnom  prípade zodpovedá za  škodu týmto konaním  
spôsobenú a  dražobník je  oprávnený požadovať od vydražiteľa úb 'adu  škody, ktorú tým to konaním  spôsobil 
(úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou 
poskytujúcou bankovú záruku).
V  prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom , dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený 
odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je  dôkazom  (právnym  titulom ) 
o nadobudnutí vlastníckeho práva k predm etu dražby m om entom  udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník 
zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom  katastri z á z n a m o m .

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby



Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k  predm etu dražby, je  dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z. 
povinný odovzdať predm et dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie 
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predm etu dražby, bez zbytočného odkladu 
vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci vlastník predm et dražby vydražiteľovi bez 
zb>'točných prieťahov za prítom ností dražobnílca, na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice 
a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predm etu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predm etu 
dražby“, ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predm etu dražby, vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady spojené 
s odovzdaním a prevzatím  predm etu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťaliuje n a  náklady, ktoré 
vznikli z  dôvodov na strane predchádzajúceho vlastníka alebo dražobníka. N ebezpečenstvo škody n a  predm ete 
dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predm etu dražby, v ten istý deň 
prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predm etom  dražby. A k je  vydražiteľ 
v  omeškaní s prevzatím  predm etu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a  zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

2 .

3.

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zm luvy alebo boli porušené ustanovenia zálcona o 
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým  bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby 
určil neplatnosť dražby. Právo dom áhať sa určenia neplatnosti dražby zanílcá, ak sa neuplatní do troch 
mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ale dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním  trestného činu 
a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom m á predchádzajúci vlastník predm etu dražby v čase 
príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tom to prípade je  m ožné domáhať 
sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá  časť dražby, 
ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písm ena S tohto oznám enia o dražbe, je  povinná oznámiť 
príslušnému okresném u úi adu začatie súdneho konania.
Účasmílcom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písm ena S tohto oznám enia o dražbe sú 
navrhovateľ dražby, dražobnílc, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 písm ena S 
tohto oznámenia o dražbe.
Ak vydražiteľ zm aril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príldepu zanikajú ku dňu príklepu. 
Neplamosť dražby nie je  m ožné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou 
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým  istým dražobníkom  na tom  istom  m ieste alebo ale 
neumožnil vlasm ik predm etu dražby, ako aj osoba, k torá m á k predm etu dražby iné ako vlastnícke právo, 
vykonať riadnu obhliadku predm etu dražby.

T. Notár
a) titul JUDr.

b) meno Lýdia

as?'
c) priezvisko K liská U hrinová

d) sídlo Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava


