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V Bratislave dňa 7.6.2022

Týmto  Vám   v   zmysk3   ust.   §   17   ods.   5   zákona   č.   527#002   Z.z.   o   dobrovoľných   dražbách   zasielame

Oznámenje o dražbe.

V  zmysle  §11  ods.  4   zäkona  Č   527#002  Z.z.  o  dobrovoľných  dražbách  (ďalej  len  ZoDD")  Vás  Žiadame,
abv  ste  toto  oznámenie  bezodkladrm  naimenei  však  15  dnĺ  Dred  konanĺm  dražbv  uvereinili  na  úradnei  tabuli

obce/mesta a  Donechalí zvereinené až do  19.07.2022.

Vzmvsle   G   11   ods.   4   ZoDD.   tretia   veta:   „Obec   ie   Dovinná   bezodkladne   a   bezodDlatne   takéto
oznámenie  zvereinitm.  V pripade  nedodržania  citovaného  ustanovenia,  bude  obec/mesto  v plnom  rozsahu
zodpovedať   za   škodii,   ktorá   dražobníkovi   vznikne,   ak   bude   dražba   vyhlásená   za   neplatnú,   z dôvodu
nesplnenia  si  vyššĺe  wedenej  zákonmj  povinnosti.

Zároveň Vás žiadame o zaslanie  Dísomného  Dotvrdenia o vvvesení oznámenia  na  úradneĺ tabuli  obce/me§ta
sDolu         s fotoarafiou         Dotvrdzuiúcou        vvvesenie         a to         Drostredníctvom         rnailu         r"        adresu
veronika  oceiakova®_u9.sk  a to  3  oracovné  dni  odo  dňa  doručenia  teito Žiadosti.  naineskôr  však  15  dnĺ  Dred
termĺnom dražb

Aktuálne  prehľad  dražjeb,  ako  aj  podmienky  účasti  nájdete  na  našej  stránke

prĺpade akýchkorvek otázok kontaktujte na t č.  02/59490128.

S pozdravom

Prílohy;  Oznámenie o dražbe Zn.  77/2022

ika Ocejáková
u9,  a.s.

www.u9.sk alebo  nás v



U9, a.s.
Zelinánka 6
82108 Bmtislsva

Tel.:  02/5949 0111
E-mail: zaujem©9.sk
Web : www.u9Ék

OZNÁMENIE 0 DRAŽBE

Zn. 7712022

U9,  a.s.  ako dražobník oprávnený  k výkonu  dobrovoľných  dražieb  v zmysle  prísliišných  ustanovení  zákona
č.   527#002  Zz.   o dobrovoľných  dražbách  a o doplnenĺ  zákona   č.   323/1992  Zb.   o notároch  a notárskej
čmnosti   (Notársky  poriadok)   v znení   neskoršich   predpisov   (ďalej   len   „zákon   o dobrovoľných  dražbách")
zverejňuje na zäklade  Návrhu záložného veriteľa,  v zmysle  ustanovenia  §  17 a § 22 zákona o dobrovoľných
dražbách nasledovné Oznámenie o opakovanej dražbe:

A.
|Označenie dražobníka:'Sĺdlo: U9. a_ s.

(Zelinárska 6,  821  08  Bratislava
lčo 35 849 703
Zap sanÝ: Obchodný  reoister Okresného súdu  Bratislava  1`  C)dd:  Sa,  Vl.  Č.:  3070/8.

Označe nie navrhovateľa: Všeobecná úveľová  banka. a.s.
Síd 0: Mlvnské Niw 1. 829 90 Bratislava
ICO 31320155
Zap saný: OR Okresného súdu Brat]slava 1 oddiel:  Sa, vložka Č,  341/8

|Miestokonaniadražby:
B0UTIQUE  HOTEL MARATON, Strojárenská 11  A, 040 01  Košice
salónik "F`ondo"

Dátum konania dražbv: 18.07.2022
Cas konania dražbv: 10:00  hod_

!Drazba: 1. kolo di.ažby



Predmet
dražby:

Predmetom   dražby   sú   nehnuteľnosti   evidované   na   liste   vlastníctva č.   1621.   katastrálne
územie   Krompachy,   obec   Krompachy,   okres   Spišská   Novä  Ves,   Okresný  úrad   Spišská
Nová Ves -katastrálny odbor, a to:

Pozemky -parcely registra "C"
•      parcelné číslo`  987 o výmere 369 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

Stavby:
• súpisné Číslo  1094  na  parcele  reg.  „C"  č.  987,  druh  stavby:  Bytový dom/Byt,  číslo:  6,  vchoc!:

B,  3p.

Pocíiel  priestoru  na  spoločných  Častiach  a  spoločných  zariacleniach  domu,  na  prĺslušenstve
a spoluvlastnĺcky podiel k pozemku:  72/2319

Predmet dražl}y sa draží tak ako stojí a leží.
oluvlastnick odie]:  1/1

Opis
predmetu
dražby
a opis  stavu
predmetu
dražby:

Byt  č.  6  je  situovaný  v lokalite  sídliska  s panelovýmĺ  bytc)vými  clomami  na  ul.   Lorencovej,
ktorá   sa   z   hľadiska   polohy   nachádza   vtesnej   nadväzriosti   na   obchodné   centrum   av
dostupnej vzdĺalenost] od centra mesta.
Byt    pozostáva    ztroch    obytných    miestnostĺ:    obývacia    ĺzba,    spálňa,detská    Ízba    a
príslušenstvo    (chodba,     kúpeľňa    awc).     Príslušenstvcjm    bytu    je    aj    loggia    pristupná
z  kuchyne.

Popis z!ariadenia bytu
Vnútorné  omĺetky  sú  stierkové.  Vnútorné  keramické  obklady  sú  v kúpeĺni  a WC.  Dvere  sú
hladké,    plné   v oceľovei`   zárubni.   Vchoclové   dvere   dci   bytu   sÚ   obyčajné,   hladké,   plné]
potiahnuté   koženkou,    Podlahy   sú   vo   všetkých   obytných   izbách   plávajúce   laminátové.
V chodbe je  PVC.  V kúpeľni,  WC  a v kuchyni  sú  podlahy  z kerami.ckej  dlažby.  Vykurovanie
je  ústredné  z centrálnej  kotolne  na  zemný  plyn.  Vykurovac.ie  telesá  sú  oceľové,  panelové.
Elektroinštalácia  je   svetelná   s autcmatickým   Ísténím.   Rozvod   teplej   a stuc]enej   vody  od
stúpacích  rozvodov do kuchyne,  kúpeľne s WC je prevedený z plastového potrubia.  Pripojka

Í:=:ľ:äcí:jšetapnrá:reddneánák:cp[;:tsokváéh,fnkpaotť{žíkaý%ärecvmte%,:je:3žoyvjýemcednrtéž:nľ:ypbáakvoevn::
batériou.   Kuchyňa   je   vybavená   odsávačom   par.   yybavenie   hygienického   zariadenia   -
kúpeľňa  je   vybavená   oceľ.   smaltovanou   vaňou   a   keramíckým   umývadlcm   s nerezovými
pákovými   batériam.i.  WC  je   vybavené   splachovacím  záchodom   kombi.   Bytové  jadro  je
prefab rikované betónové.

iaún=isÉ`:čné::rekť:ck:'ajteeí:fó::Št3;:ávévgr:::Fknjeokremv°gdc°hY°kdt:éťs%'yunr8š:éiáp:°#?osčnnéé!
užívanie.

Bytový dom
Obvodový  plášt'  montovaný  z celoplošných   panelov,   zateplený  polystyrénom   hr.   80  mm.
Vonkaj.Šie cmietky  sú  prevedené farebnou  silikátovou  c)mietkou.  Obvodový  plášt'  nevykazuje
Žiadne   poruchy   -je  v dobrom   technickom   stave.   Na   bytovom   dome   prebehla   výmena
pÔvodne drevených  okien  za  okná do  bytového domu  -plastové  presl{lené steny.  Spoločné

i priestory -  podlahy a schodiskové stupne  boli  upravené keramickou dlažbou, čäsť stien  bola
obložená  keramickým  obkladom.  Bytový dom  prešiel  komplexnou  rekc)nštrukcictu`  Stavebno-
technický  stav  a  úc!ržbu   bytcivého  domu   hodnotí  znalec  ako  výbomú.   Byt  prešiel   určitými
stavebnými  úpravami,  bytové jadro je pÔvodné (umakariové jadro),  na  byte  bola  prevedená
výmena  podláh,  obklady  stien  na  chodbe,  kúpeľni  a WC.  Znalec  predpokladá  ž.!votnost'  na
90  rcikov`

Práva
a záväzky

} viaznuce

|Všetky   nasledujúce  záložné   práva  v pripade   úspešnej   dražby  zanikajú  vzmysle  §  !
151ma  a  §  151md  zákona  č.  40/64  Zb.  (Občiansky  zál{onnik)  a vydražitel'  nadobúda

redmet dražb bez zaťaženia záložn rávami.

©tig



51.500,00 EUR
1.000,00 EURrihodenie:Minimálne

Dražobná zábezDe ka: 15-000.00 EUR
SpÔsob zložen ja 1.             Bezhotovostný  píevod  alebo  vklad  na  účet  dražobníka  lBAN:  SK710200
cl ražc)bnej zábezpeky:Í 0000   0019   5703   8659   (BIC:SUBASKBX),   vedený   vo   VÚB,   a.s    s   variabilným

symbolom 772022.
2`            V hotovosti do pokladne v sĺdle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3.             Banková záruka.
4.             Notárska úschova.
Dražobnú zábezoeku nie ie možné zlcižiť platobnou kartou ani šekom.

Doklad preukazujúci 1.     Originál    prĺkazu    na    úhradu    peňažných    prostriedkov   vo   výške   dražobnej
zloženie dražo bnej zábezpeky.   Účastník   bude   pripustený   kdražbe,   ak   do   otvore"a   clražby   bude
zábezpeky: dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka,

2.     Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky,
3.     Onginál alebo overená kópia  preukazujúca vystaveriie bankovej záruky.
4.     Oriainál alebo overenú  kóp{u dokladu pľeukazuiúceho notársku úschovu.

Leho{a na zloženieclražobneizábezpekv: Do otvorenia dražby.       `

Vrátenie d ražob nej Bez  zbytočného  odkladu  po  skončenĺ  dražby  bezhotovostným  prevodom  na  Účet
zábezpekv: Účastníka clražbv alebo v  hotovosti.

Obhliadka predmetu 1. 28.06.2022 o  10 00 hod.
dražby: 2.12.07.2022 o  10 00 hod.
Organizačné Záujemcovia  o obh iadku  sa  ohlásia  aspoň j.eden  deň  pred  konanĺm  obhíiadky  na!
opatrenia: tel.  Č.:  0948  917  6o5,  Po-Pi,  8.00-16:00  hod.  V zmysle §  12 ods.  2 a §  13 zákonal

č. 527/2002 Z.z.  o dobrovofných dražbách je vlastník predmetu dražby,  dľžjteľ alebo
nájomca    povinný umožnit'    riadnu    obhĺiadku    predmetu    dražby    v stanovených
temíncich.

Nadobudnutie Ak    uhradil     vydražiteľ    cenu    dosiahnutú    vydražením    v    ustanovenej    lehote,  '
vlastn íckeh o práva prechádza  na  neho vlastnĺcke  právo alebo mé  právo  k predmetu dražby udelením
k predmetu  dražby: priklepu;   to   neplatí.   ak  ie  wdražiteľom   osoba,   ktorá  ie   povinná  zapĺsať  sa   do

©ug
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ak   v   časeosobitného   predpisu,

príklepu  nie je zapisaná v  tonito  registri.  Dražobník vydá  bez zbytočného odkladu
'-a`-``_    r_``''-`_`      '--_,-1-     _      _

Po     nadobudnutí    vlastnĺckeho     alebo    iného     práva    vydražitefovi     potvrdeme
c> vydraženT   predmetu   dražby   a v prípadoch,    v ktorých   sa   o priebehu   drazby
spisuje    notárska    zápisnica    vydá    dražobník    vydražiterovi    dve    vyhotovenia

iného   práva   k predmetu   dražby

sektora    podľaregistra   partneíov   verejného

osvedčeného od
`nadobudniití   vlastníckeho   práva1.PoPodmienky

odovzdania predmetu
dražby:

alebo

ááo.vždá.-dľäžájn-ĺ-k-bez-Žbytočného. odkiadu vydražiterovi  predme{ dražby a iistiny,
ktoré  osveclčujú   vlastnícke   právo  a sú   nevyhnutné   na   nakladanie  s  preclmetom
dražby   alet)o   osvedčujú   iné   práva  vydražitera   k predmetu   dražby   a vydražiter
prevzätie predmetu dľažby písomne potvrdí.
2.   Ak   ic!e   o nehnutefnost',   podnik   alebo  jeho   časť,   predchádzajúci   vlastnik  je
pov.inný  odovzdať  predmet  dražby  na  základe  predloženia  osvedčeného  odpisu
notárskej  zápisnice  a cloloženia  totožnosti  vydražiteľa  bez  zbytočných  prie{'ahov.
Dražobr`ik je  poviriný  na  mies{e  spísat'  zápisnicu  o odovzdanl  predmetu  dražby.
Zápisnicu     o odovzdaní     predmetu     dražby     podpíše     predchádzajúci     vlastník

predmetu  clražby,   vydražitel  a dražobnĺk.   Jedno  vyhotovenie  zápisnice  clostane
predchädzajúci  viastník  a dve  vyhotovenia  dostane  vydražiter.  Ak  níéktorá  osoba
odmietne   zápisnicu    podpĺsat.   alebo   ju   prevziat.,    táto   skutočnosť   sa   vyznači
v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3.   Všetky   náklady   spojené   s odovzdaním   a prevzatĺm   predmetu   dražby   nesie
vydražĺter. Táto povinnost' sa nevzt'ahuje na riáklady,  ktoré by ir`áč nevzr`ikli,  ak ich
svojou  vinou  spôsobil  predchádzajúci  vlastník,  majiter alebo clražobník ak3bo  ak  im
tieto náklady vznikli  náhodou,  ktorá ich  postihla
4.   Osoba   povimá   vydat'   predmet   dražby   zodpovedá   vydražiterovi   za   škodu

redmetu dražbÔsobenú  omeškan Ím s odovzdaním

alebo  ak  boli  porušenéspochybňuje  platnost' záložnej zmluvy,
ustanojenia'zákcina  'o dobrovóľných  dražbách,  môže  osoba,  ktorá  tvrdi,  že  tým
bola   dotknutá  na   svojich   právach,   požiadať,   súd,   aby   určil   neplatnost`  dražby.
Právo  domáhať  sa  určenia  neplatnosti  dražby  zaniká,  ak  sa  neuplamí  do  troch
mesiacov  odo  dňa  príklepu,  ak  dôvody  neplatnosti  dražby  súvisia  so  spáchaním
trestného    činu    azároveň    ide    odražbu    domu    alebo    bytu,    vktorom    má
predchádzajúci   vlastník   predmetu   dražby  v čase   príklepu   hläsený   trvalý   pobyt
podra  zákona  Č.   253/1998   Z.z.   o hlásení   pobytu   občanov  Slcwenskei  republiky
a registri obyvateľov Slovenskej republiky v.znení zákona č`  454/2004 Z.z., v tomto
prípade  je   možné  domáhať  sa   neplatnosti   dražby   aj   po   uplynuti'   tejto   lehoty
V prípade  spoločnej  dražby  bude  neplatná  len  tá  čast'  dražby,  ktorej  sa  taí(ýto

2.    písmena    Ktoh{o

1. V prípade,  ak sa

rozsudo k týka
2.  Osoba,  ktorá podala  na súde žalobu  podľa bc)du  1.  pismena K toh{o oznámenia
o dražbe,   je   povinná   oznámit'   príslušnému   okresnému   Úradu   začatie   súdneho
kor`ania.
3    Účastníkom   súdneho   konania   o neplatnosť  dražby   podľa   bodu   1.   písmena
Ktohto    oznámenia    o dražbe,    sú    navrhcivateľ    dražby,    dražobnik,    vydražiteľ,

!predchádzajúci    vlastník    a dotknutá    osoba    podľa    bodu
oznámen[a o dražbe.
4.  Ak súd  určĺ dražbu za  neplatnú,  účint(y  príklepu zanikajú  ku  dňu  prĺklepu.
5.    Neplatnosť   dražby   nie   je   možné   vysloviť   z dôvodu   oneskoreného   začat'ia
dražby,  ak  bolo  príčinou  oneskoreného  začatia  dražby  konaníe  mej  dražby  tým
istým  dražobnikom  na  tom  istom  mieste  alebo  ak  neumožnil  vlastnik  predmetu
dražby,   ako   aj   osoba,   ktorá   má   k predmetu   dražby   iné   ako  vlastnicke   právo,

redmetu dražbkonať riadnu  obhliadku

Poiičeiiie podl.a §21
ods. 2 až 6 zákona
527/2002 Z.z.
o dobrovoľných
dražbách:



v   čase
odklac!u
vrdenje
dražby

tovenia

me[Om
lražíteľ

stane

kirn

Za dľažobnika:

V Bratislave,  dňa   6.G

Pečiatka:

U9. a.5.. Zelináľska 6
821  08 Bratislava

QS aretislava 1,, odd. Sô vl   307om
lčo:358Ó9703  DIČ:202170ó280
lč DPH:SK2021706280

a navrhovateľa:

Brať+slave, dňa   DZ,( 06l ZÁD-i2,

ečiatka:

VÚB,  a.s-
Mlvnské nivy 1

_.'ati~,iÝa25

Podpis..--

u9' a.s.
JUDr, Zuzana Škublová
splnomocnenec, U9, a.s.

Podpis...-...

Funkc,avedúc#äeľeanr,:kvJyamk:hban,-ta"ových
úverov, VÚB, a.s,

Podpis

lng. Ivliroslav Chmelár
Funkcia:Vedúciúťe::ť:njaúšľT:ľaniefiremných
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OSVEDČENIE 0 PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
qEGALIZÁCIA)

Osvedčui.em.  že:  Mgr.  Marek.Jakab,  dátum  narodenia:                        ,  rodi]é  číslo:

zákomým   spôsobom:   doklad  totožnosti   -   občiansky  preuka-z,   číslo:
vlastnoručne podpísal(a). Poradové čísio knihy osvedčériá pravosti podpisov:  o 4856;8/2o22.

Bratislava -mes[ská časť Ružinov dňa 02.06.2022

pobyt:
ktorého(ei.\  totožnosť  som  zistil(a)

Iistinu   predo   mnou

•:=:....:i

OSVEDČENIE 0 PRAVOSTI PODPISU NA LIST"E
q,EGALIZÁCIA)

Osvedčujem. že:  Ing.  Mírĺielav  chmelár,  dátim narodenia:                          rodné číslo:

zákomým   spôsobom:   doklad   totožnos[i   -   občiansky   preukaz,   číslo:

Katarina"ányiáá
zamestnanec

poverený notárom

pobyt:
ktorého(ej)  totožnost'  som  zistil(a)

1istinu   predo   mnou
vlashoručne podpísal(a). Poradové číslo ki]ihy osvedčenia-pravosti podpisov:  0 485679#022.

Bratislava -mestská časť Ružmov dňa 02. 06.2022

Upozorrienie:
Notár lega]izácíou neosvedčuj e pravdivosť
skutočnosti uvádzaných v listine
(§ 58 ods` 4 Notárskeho poriadku)

`.,,=-:.='j:J'1>_-:

Katarína Tihányiová
zamestnanec

poverený notárom
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