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Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe 
D D 482/2016 

Dražobník: 

Navrhovateľ dražby: 

Dátum konania dražby: 

Čas otvorenia dražby: 

Miesto konania dražby: 

Opakovanie dražby: 
(opakovaná) 

Dražobná spoločnosť, a.s. 
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava 
IČO: 35 849 703 
IČ DPH: SK2021706280 
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri O S Bratislava I, oddiel S a , 
vložka č. 3070/B 
zastúpená: Mgr. Martin Krnčan, člen predstavenstva 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO: 00 151 653 
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel S a , 
vložka č. 601/B 

06.07.2016 

09:20 hod. 

Hotel Golden Hoffer, Farská 1315/41, 949 01 Nitra, miestnosť „Meeting 
room" 

druhé kolo dražby 

PREDMET DRAŽBY 
Základná špecifikácia: 
Číslo LV: 
9045 

Okres: Komárno 
Obec: Komárno 
Katastrálne územie: KOMÁRNO 

Okresný úrad - katastrálny odbor: 
Konáme 

Byt - spoluvlastnícky podiel 1/1 
Charakteristika (číslo bytu, 
vchodu, poschodia, adresa): 

s.č. 
stavby: 

Postavený na 
pare. reg. „C" č. 

Podiel priestoru na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu a 
spoluvlastnícky podiel k pozemku (pare. 
reg. „C" č. 5164, výmera: 1356 m 2 , druh 
zastavané plochy a nádvoria): 

Bytový dom / Byt, číslo: '8, 
vchod: 10, prízemie 

1413 5164 5825/354508 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží". 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby: 
Obytný dom súpis. č. 1413,-v ktorom s a byt č. 8 nachádza, je postavený na parcele č. 5164 v k.ú Komárno je 
situovaný v rovinatom teréne mestskej časti Komárno na 2. sídlisku, na ulici Budovateľskej č. 
8,10,12,14,16,18,20,22. Obytný dom s.č. 1413 bol daný do užívania v roku 1959. 
Ide o samostatne stojaci obytný dom murovanú klasickými technológiami, s valbovou strechou. Dom má 
jedno podzemné podlažie a 3 nadzemné podlažia. Dom má 8 samostatných vchodov. V podzemnom podlaží 
domu s a nachádzajú spoločné priestory domu, priestory CO krytu a pivničné kobky patriace do vlastníctva 
jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na každom nadzemnom podlaží obytného 
domu s a nachádzajú spravidla dve bytové jednotky. Vo vchode, kde s a nachádza byt, ktorý je predmetom 
dražby je celkom 6 bytových jednotiek. 

Obytný dom je založený na železobetónových základových pásoch s vodorovnou a so zvislou izoláciou proti 
zemnej vlhkosti. Obvodové murivo a vnútorné nosné murivo je murované s hrúbkou obvodového muriva 50 
cm a hrúbkou vnútorného nosného muriva 45 cm. Vertikálna komunikácia je zabezpečená v každom 
schodisku dvojramenným schodiskom, bez výťahu. Stropy sú rovné, železobetónové. Strecha obytného 
domu je drevená sedlová. V roku 2011 bol obytný dom zrekonštruovaný, v rámci ktorej bola na streche 
obytného domu vyhotovená nová strešná krytina B R A M A C a boli kompletne vyhotovené nové klampiarske 
konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu. Fasáda objektu bola v rámci rekonštrukcie kompletne 



zateplená a opatrená fasádnym náterom so zdrsnenou štruktúrou. Vnútorné omietky spoločných častí sú 
vápenné hladké s olejovým náterom do výšky 100 cm. Z obkladov sú v spoločných priestoroch zhotovené 
iba sokííky po obvodoch stien. Okná sú z časti pôvodné drevené zdvojené, z časti vymenené za nové 
plastové okná s izolačným dvojsklom. Vstupné dvere do obytného domu boli v rámci rekonštrukcie fasády 
vymenené za nové plastové dvere so zasklením. Podlahy sú z terazzových dlaždíc. Vertikálnu komunikáciu 
v bytovom dome zabezpečuje dvojramenné železobetónové schodište s povrchovou úpravou z terazza, 
výťah v obytnom dome sa nevyskytuje. Vykurovanie bytového domu je ústredné teplovodné, spoločné 
priestory domu nie sú vykurované. Elektroinštalácia bytového domu je 380/200 V, istenie je zabezpečené 
automatickými ističmi. Objekt je chránený bleskozvodmi. V každom byte je riešený rozvod teplej i studenej 
vody. Príprava teplej úžitkovej vody je riešená pre každý byt samostatne. Kanalizácia z bytov v rozsahu WC, 
kúpeľňa a kuchyňa je vedená do miestnej kanalizačnej siete. Dom je napojený na inžinierske siete : mestský 
vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrickú energiu a telekomunikačné rozvody. V dome. je inštalovaný 
domový telefónny vrátnik, poštové schránky sú v zádverí. 
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, schodištia, obvodové múry, priečelia, vchody, 
schodištia, vodorovné nosné a zvislé nosné konštrukcie a povala. 
Spoločnými zariadeniami domu sú: práčovňa, kočikáreň, T V anténa, bleskozvody, komíny, vodovodné, 
teplonosné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky, pivničné priestory, spoločné miestnosti, CO kryty, 
ležaté a zvislé rozvody po bytové uzávery a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne 
tomuto domu. 

Obytný dom je v technickom stave primeranom jeho veku a bežnej údržbe. Vzhľadom na technický stav 
obytného domu s prihliadnutím na konštrukčne materiálové vyhotovenie a vek obytného domu, stanovujem > 
celkovú životnosť obytného domu odborným odhadom 150 rokov. 

Byt č. 8 s a nachádza na prízemí obytného domu s.č. 1413. Pozostáva z 2 obytných miestností a 
príslušenstva bytu. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, chodba, kúpeľňa, W C , špajza a pivničný priestor 
nachádzajúci s a v suteréne domu. Vstup do bytu je do chodby. Z chodby je prístup do dvoch obytných 
miestností, kuchyne, kúpeľne a WC. Špajza je sprístupnená z kuchyne. Podlahová plocha bytu je 58,26 m 2, 
z toho podlahová plocha pivnice je 2,44 m 2 . 
Byt bol v čase vykonania obhliadky znalcom v stavebne obnovenom stavebno-technickom stave. Jedná sa o 
takmer kompletne zrekonštruovaný byt. V rámci rekonštrukcie boli vyhotovené nasledovné stavebné úpravy 
v byte: 
- osadenie nových plastových okien s izolačným dvojsklom; 
- osadenie nových interérových dverí a bezpečnostných vstupných dverí do bytu; 
- nové rozvody vody a kanalizácie; 
- osadenie nových vykurovacích telies; 
- rekonštrukcia kúpeľne : osadenie nových zariaďovacích predmetov, nová keramická dlažba, keramický 
obklad stien; 
- rekonštrukcia W C : osadenie nového splachovacieho záchoda, nová keramická dlažba; 
- rekonštrukcia kuchyne : osadenie novej kuchynskej linky na báze dreva s nerezovým drezom s nerezovou 
pákovou miešacou batériou, nový keramický obklad medzi kuchynským pultom a kuchynskými skrinkami; < 
- nová keramická dlažba v predsieni, kuchyni, na chodbe, v kúpeľni a v miestnosti WC; 
- nové plávajúce laminátové podlahy v dvoch obytných miestnostiach; 
- nové stierky a maľby. 

Steny bytu sú murované, vrátane sociálno-hygienického jadra. Na stenách a stropoch izieb sú hladké 
vápenné omietky s maľbami. Keramický obklad v byte je v kúpeľni do výšky 2,4 m, v miestnosti W C a v 
kuchyni pri kuchynskej linke. Podlahu tvoria v dvoch obytných miestnostiach plávajúce laminátové podlahy. 
V ostatných miestnostiach v byte (chodba, kuchyňa, kúpeľňa, W C ) je keramická dlažba. Okná sú plastové s 
izolačným dvojsklom. Vnútorné dvere v byte sú dyhované resp. hladké, osadené do oceľových zárubní. 
Vstupné dvere sú dyhované. 
V kuchyni je osadená kuchynská linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 2,4 m s nerezovým drezom s 
vodovodnou armatúrou pákovou nerezovou a kombinovaný sporák. V kúpeľni je umiestnená samostatná 
sprchovacia kabína s pákovou miešacou batériou nerezovou so sprchovacou hlavicou a keramické 
umývadlo s pákovou miešacou batériou. V miestnosti W C je splachovací záchod s kombi záchodovou 
misou. Byt je napojený na vodovodnú, kanalizačnú, plynovú, elektrickú a telefónnu prípojku. V byte sú 
rozvody teplej a studenej vody. Vykurovanie a ohrev TÚV je z centrálnej kotolne mimo bytový dom. 
Vykurovacími telesami sú oceľové doskové radiátory vybavené regulačnými termoventiími a digitálnymi 
pomerovými rozdeľovačmi nákladov na vykurovanie. 
Merače studenej a teplej vody sú umiestnené v inštalačnom jadre vo W C . Elektroinštalácia je svetelná. 
Elektromer a plynomer sú umiestnené v miestnosti v suteréne. V byte je zavedený telefónny domový vrátnik. 



Popis práv a záväzkov viaznucich 
k predmetu dražby: 

Vklad záložného práva V-1185/14 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 
Bratislava, IČO: 00 151 653, zml. č.: 5054326244 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na byt č. 8, 
vchod: 10, prízemie v bytovom dome súp.č. 1413 na pozemku registra C-KN pare. č.5164, na pozemok 
registra C-KN pare. č.5164, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podie! k pozemku: 5825/354508, vlastník Bagínová Eva r. Bagínová, nar. 18.11.1969 
v podiele 1/1.- pol. 1200/14 

Exekučný príkaz EX1/13 , EX2/13 zo dna 22.8.2014, Z-4573/14, Z-4565/14 zriadením exekučného záložného 
práva v prospech Mgr. Ľubica Uhrinová 17.12.1953, Nitra, Ladislav Ostertág nar. 25.9.1989 Nitra na byt č. 8, 
vchod: 10, prízemie v bytovom dome súp.č. 1413 na pozemku registra C-KN pare. č.5164, spoluvlastnícky 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 
5825/354508, vlastník Bagínová Eva r. Bagínová, nar. 18.11.1969 (Exekútorský úrad Nové Zámky, súdny 
exekútor JUDr. Petra Bednáriková. 

Záložné právo Z-6417/14 v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v zmysle § 15 zák. 
NR S R č. 182/1993 Z.z. na bytč.8, na prízemí, vchod 10 v obytnom dome so súp.č.1413 na pozemku reg.C-
KN pare. č.5164, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku reg.C-KN pare. č.5164 v podiele 5825/354508 (vlastník Bagínová Eva r. Baginová nar. 
18.11.1969) 

Exekučný príkaz E X 1822/15 zo dňa 23.12.2015, Z-6669/15 zriadením exekučného záložného práva 
v prospech oprávneného Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 na 
pozemok reg.C-KN parc.č. 5164, na byt č.8, na prízemí, vchod 10 v obytnom dome so súp.č.1413 na 
pozemku reg.C-KN parc.č. 5164, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a 
spoluvlastnícky podiel k pozemku reg.C-KN pare. č. 5164 v podiele 5825/354508 (vlastník Baginová Eva r. 
Baginová nar. 18.11.1969 v podiele 1/1).(Exekútorský úrad Galanta, JUDr. Peter Urbánek - súdny exekútor) 

Exekučný príkaz EX1679/2015 zo dňa 01.04.2016, Z-1677/16, zriadením exekučného záložného práva v 
prospech:Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36234176, na byt 
č. 8, vchod: 10, prízemie v bytovom dome so súp.č. 1413 na pozemku registra C-KN pare. č.5164, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k 
pozemku: 5825/354508, vlastník Bagínová E v a r. Bagínová, nar. 18.11.1969 (Exekútorský úrad Poprad, 
súdny exekútor JUDr. Róbert Rychtarčík) 

Vecné bremeno -strpieť úkryt civilnej ochrany a zachovať jeho pôvodné určenie,nevykonávať 
prestavby.ktoré by tomuto účelu bránili/Vecné bremeno s a zriaďuje v prospech Okr.úradu Komárno,odbor 
civilnej ochrany obyvateľstva. 

V zmysle ustanovenia § 30 zákona číslo 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona 
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách") práva osôb vyplývajúce z vecných 
bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva dražbou. 

Znalecký posudok: 

Číslo znaleckého 
posudku: Meno znalca: Dátum 

vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu: 

28/2016 ing. Alica Bartúnková 18.03.2016 23.000,- E U R 

Najnižšie podanie: 20.700,- EUR 

Minimálne prihodenie: 300,- EUR 

Výška dražobnej zábezpeky: 5.000,- EUR 



Spôsob zloženia dražobnej 
zábezpeky: 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka , 

2. V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby, 
3. Banková záruka, 
4. Notárska úschova. 

Adresa a číslo účtu na 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 

V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby alebo 
prevodom na účet dražobníka číslo IBAN: SK3009000000000634824693, 
B!C: G I B A S K B X vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. s variabilným 
symbolom 4822016. 

Do otvorenia dražby. 

Doklad, preukazujúci 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: 

Spôsob vrátenia 
dražobnej zábezpeky: 

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej 
zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na 
zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet 
dražobníka, 
2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, 
Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie 
dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne 
dražobníka, 
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 
4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu. 

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na 
účet účastníka dražby alebo v hotovosti. 

Úhrada ceny 
dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do 

pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na 
účet dražobníka číslo IBAN: SK3009000000000634824693, B IC : G I B A S K B X 
vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s . s variabilným symbolom 4822016 a to 
do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Ak nieje cena dosiahnutá vydražením 
vyššia ako 6.640,- E U R , je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú 
vydražením hneď po skončení dražby. 

Zloženie dražob. zábezpeky 
plat. kartou alebo šekom: Dražobnú zábezpeku nieje možnézíožiť platobnou kartou ani šekom. 

Prechod práv a záväzkov 
viaznucich na predmete 
dražby: 1. Pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je 

v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé 
(ďalej ien „prednostný záložný veriteľ"), sa záloh prevádza nezaťažený 
záložnými právami ostatných záložných veriteľov. Ak výťažok z predaja 
zálohu prevyšuje pohľadávku zabezpečenú v prospech prednostného 
záložného veriteľa, ostatní záložní veritelia majú právo, aby ich pohľadávky 
zabezpečené záložným právom k prevádzanému zálohu boli po odpočítaní 
nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov prednostným záložným 
veriteľom v súvislosti s výkonom záložného práva uspokojené z výťažku 



z predaja zálohu podľa poradia rozhodujúceho na uspokojenie záložných 
práv. 
2. Hodnota výťažku z predaja zálohu, ktorá prevyšuje zabezpečené 
pohľadávky po odpočítaní nevyhnutne a účeine vynaložených nákladov 
v súvislosti s výkonom záložného práva, sa vydá záložcovi. 
3. Pri výkone záložného práva prednostným záložným veriteľom podľa ods. 
1 uloží prednostný záložný veriteľ do notárskej úschovy v prospech 
ostatných záložných veriteľov a záložcu hodnotu výťažku z predaja zálohu 
prevyšujúcu pohľadávku zabezpečenú v jeho prospech po odpočítaní 
nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom 
záložného práva. 
4. Pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorý nemá postavenie 
prednostného záložného veriteľa, s a záloh prevádza zaťažený záložným 
právom prednostného záložného veriteľa a ostatných záložných veriteľov, 
ktorí sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv pred 
záložným veriteľom vykonávajúcim záložné právo, vo vzťahu k ostatným 
záložným veriteľom sa použijú primerane podľa ods. 1 . - 3 . 

Nadobudnutie vlastníckeho 
práva k predmetu dražby: 

Obhliadka predmetu 
dražby/dátum a čas: 

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote , 
prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu, Dražobník 
vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného 
práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a y prípadoch, 
v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník 
vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. 

Obhliadka 1: 17.06.2016 o 10:30 hod. 
Obhliadka 2: 04.07.2016 o 10:30 hod 

Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním 
obhliadky na tel. č.: 02/5949 0128, Po - Pi 8:00 - 16:00 hod. Obhliadky s a 
uskutočnia na mieste, kde sa nachádza predmet dražby. 

Podmienky odovzdania 
predmetu dražby 
vydražiteľovi: 1 . Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby 

odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby 
a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie 
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu 
dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. 
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci 
vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu 
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných 
prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní 
predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše 
predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno 
vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia 
dostane vydražiteľ. 
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby 
nesie vydražiteľ. Táto povinnosť s a nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč 
nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo 
dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. 
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu 
spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby. 

Notár, ktorý osvedčí 
priebeh dražby 
notárskou zápisnicou: JUDr. Marta Pavlovičová, Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava 



Poučenie: podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných 
dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. 
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších 
predpisov: 

1. V prípade, ak s a spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli 
porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá 
tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať, súd, aby určil 
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak 
s a neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti 
dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu 
alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase 
príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. ohlásení 
pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej 
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z., v tomto prípade je možné 
domáhať s a neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade 
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok 
týka. 
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1. poučenia tohto 
oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému Okresnému úradu, 
katastrálny odbor začatie súdneho konania. 
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1. 
poučenia tohto oznámenia o dražbe, sú navrhovateľ dražby, dražobník, 
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2. 
poučenia tohto oznámenia o dražbe. 
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
5. Neplatnosť dražby n ie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia 
dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby 
tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník 
predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako 
vlastnícke 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 spĺňa 
podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov a 
dostavila s a s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 E U R . 

V Bratislave, dňa ^ í- tlú/f 

Za Navrhovateľa dražby: 

Ing. Monika Červen^ová 
vedúca odd. Vymáhanie nesplácaných 
pohľadávok retail 
Riadenie úverového rizika retail 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 

/ 
ing. Aneta Masárová 
špecialista odd. Vymáhanie nesplácaných 
pohľadávok retail 
Riadenie úverového rizika retail 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 

za Dražobníka: 



OSVEDČENIE 
o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Monika Červenková, dátum 
narodenia r.č. , bytom1 , ktorého(ej) totožnosť som zistil 
(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, 
séria a/alebo číslo: , ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených 
podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 458175/2016. 

OSVEDČENIE 
o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Aneta Mas árová, dátum narodenia 
r.č. bytom Topoľnica, Topoľnica 323, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným 

spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo 
číslo: . ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov 
pridelil podpisu poradové číslo O 458176/2016. 

Bratislava dňa 14.6.2016 

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 




