
U9 
U9, a.s. 
Zelinárska 6 
821 08 Bratislava 

Tel.: 02/5949 0111 
E-mail: zaujem@u9.sk  
Web: www.u9.sk  

Mestský úrad Pezinok 
Radničné nám.7 
902 01 Pezinok 

V Bratislave, dňa 12.11.2020 

Vybavuje: Dušan Dičér 
Tel: 0259490131 

@ U9 
Zvésené dňa: 

Peeciatka a podpis: 

Oznámenie o dobrovol'nej dražbe 

Týmto Vám v zmysle ust § 17 ods. 5 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovol'ných dražbách zasielame Oznámenie o dobrovol'nej dražbe. 

V zmysle §11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovol'ných dražbách (d'alej len „ZoDD") Vás žiadame, aby ste toto oznámenie 
bezodkladne najmenej však 15 dní pred konaním dražby uverejnili na úradnej tabuli obce/mesta a ponechali zverejnené až do 
15.12.2020 

V zmysle § 11 ods. 4 ZoDD, tretia veta: „Obec je povinná bezodkladne a bezodplatne takéto oznámenie zverejniť". V prípade 
nedodržania citovaného ustanovenia, bude obec/mesto v pinom rozsahu zodpovedať  za škodu, ktorá dražobníkovi vznikne, ak bude 
dražba vyhlásená za neplatnú, z dôvodu nespinenia si vyššie uvedenej zákonnej povinnosti. 

Zároveň  Vás žiadame o zaslanie písomného potvrdenia o vyvesení oznámenia na úradnej tabuli obce/mesta spolu s fotografiou 
potvrdzujúcou vyvesenie a to prostredníctvom mailu na adresu dusan.dicer@u9.sk  a to 3 pracovné dni ododňa doručenia tejto žiadosti, 
najneskôr však 15 dní pred termínom dražby. 

Aktuálny prehl'ad dražieb, ako aj podmienky účasti nájdete na našej stránke www.u9.sk  alebo nás v prípade akýchkol'vek otázok 
kontaktujte na tč. 02/59490131. 

S pozdravom 

U9, a.s. 
v z. Ing. Zuzana P szk yová 

Vyvesené dňa:  4 koJto 

lebilars1(3 6 
821 08 Bratislava 

OS Brati.•!av I., odd. Sa vi. 3070/B 
1č0:3581 3 DIČ:202 706280 

i 

Messký úrad 
Radničné nám. 7 

902 14 P 	o K 

Pečiatka a podpis: 

Prílohy: Oznámenie o dobrovol'nej dražbe 255/2020 





U9, a.s. 
Zelinárska 6 
821 08 Bratislava 

fio 

OZNÁMENIE 0 DRAŽBE 

Zn. 255/2020 

U9, a.s. ako dražobn& oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zraysle prĹslušných ustanovení zákona č. 
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o dopinení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(Notársky porladok) v znení neskoršlcb. predpisov (cľalej len „zákon o dobrovoľných dražbách") zverejňuje na 
základe návrhu 7:ffložného veríteľa, v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných dražbách rasledovné 
Ozhamenie o dražbe: 

Označenie dražobnika: U9, a. s. 

Sidlo: Zelinárska 6, 821 08 Bratislava 
IČO: 35 849 703 
Zapisaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, V1. č.: 3070/B. 

Označenie navrhovateľa: Prima banka Slovensko, a. s. 
Sídlo: Hodžova 11, 010 01 Žilina 
IČO: 31 575 951 
Zapísanýr: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, Vloku  číslo: 148/1- 

B. 
Miesto konania dražby: U9, a. s. , Zelinárska 6, 821 08 Bratislava 

Datum konaniu  dražby: 14.12.2020 
Čas kona-nía dražby: 15:00 hod. 
Dražba.: 1.kolo dražby 

U9 
Tel.: 02/5949 0111 
E-mail: zaujem@n9.sk  
Web: www.u9.sk  
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C. 
Predmet 
dražby: 

Predraetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1135, katastrálne úzenale: 

Grinava, Okresný úrad Pezinok - katastálny odbor, obec PEZINOK, okres Pezinok a to: 

Stavby: 
• súpisné číslo: 4913, na parcele č. 756/34, popis stavby: výrobná hala 
Právny vzt'ah k parcele, na ktorej leží stavba 4913 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 955. 

Predmetom Dražby sú aj súčasti a prishšenstvo Predmetu Dražby, ktorým sú veci, ktoré patria 

vlastn&ovi Predraetu. Dražby a sú ním určené na to, aby sa s Predraetom Dražby trvale užívali ako 

'eden majetkový celok a/aIebo sú súčasťoa jeho účtovania a ocenenia. 

Predraet dražby sa draží tak ako stojí a leíí. 
Predmet dražb sa draží v s oluvlastnickom •odiele: 1/1. 

D. 
Opis 
predmetu 
dražby 
a jeho stavu: 

Výrobná hala s.č. 4913 na p.č. 756/34 

Popis stavby 

Objekt Výrobná hala súpisné číslo 4913 leží na pozemku parcelné číslo 756/34, v okresnom 

meste Pezínok, v katastrálnom úzerrí Grinava, je situovaný v priemyselnej časti mesta na 

Limbašskej ceste 4. Nehnuteľnosť  je prfstupná z verejného priestranstva cez pozemok parcelné 

číslo 756/18, ktorý je vrátane pozemkt. pod objektom vo vlastníctve Slovenský pozemkový fond, 
Búdkova 36, Bratislava, nájomca 'ĺinobradnícko vinfirske družstvo podielnikov Karpaty, 

Limbašská cesta 2, 902 03 Pezinok. Objekt je súčasťou uzatvoreného prevádzkového areálu 

spoločnosti RODA-SP spol. s r. o. a slíži ako výrobná hala. 

Objekt je riešený ako jednopodlažny, prizemny, obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou. 

Do užívania bol daný na základe kolaidačného rozhodnutia v roku 2007. Napojený je na verejné 
infinierske siete areálového rozvocu vody, kanalizácie a elektrickej energie. Dispozične 

pozostáva z ústredného halového priestoru a vstupnej vstavby s chodbou, WC, sidadom a 

kanceláriou. 

Základy objektu sú betónové monolitické pásové, dopinerté pätkami pod stĺpovymi 

konštrukciami s vodorovnou hydroizoláciou proti zemnej vibkosti, podmurovka je z betonových 
tvárnic, zvislé nosné konštrukcie sú oceľové stĺpove s výplilovým murivom, strešná konštrukcía 

je oceľová vázniková, krytina strezhy z pozinkovaného trapézového plechu, Idampiarskej 
konštrukcie strechy sú z pozinkovar.ého plechu, úpiné, okenné parapety z keramickej dlažby, 
úpravy vonkafich povrchov pozostárajú z materiálov na báze umelých látok, vnútorné ornietky 
stien sú s povrchom vapenným hladlym, vnútorné keramické obldady sú z keramických dlaždíc 

len v častiach objektu z prevádzkov2/ch dóvodov, vstupné dvere a brány do objektu sú oceľovo 

blinficové, okná objektu sú hliníkové prevažne neotváravé s izolačným zakalením, interiérové 

dvere objektu sú prevažne hIinficove alebo hladké, otváravé, podlahy objektu vo výrobnora 
centrálnom priestore majú betónový poter, v ariministratívno sociálnej vstavbe je keramická 
dlažba, vykurovanie objektu je ústredné teplovodné, v halovorn priestore sálavé, v 
administratívno sociálnej vstavbe su panelové vykurovacie telesá, zdroj tepla sa nachádza vo 

vedľajšom objekte, ktorý nie je predmetora ohodnotenia. V objete sú rozvody pitnej, úžitkovej a 
požiarnej vody, kanalizácie, svetelm:j a motorickej elektroinštalácie, vyhotovený je bleskozvod. 
Sociálne zázernie obsahuje kombizáchod a keramické umývadlo s pákovou vodovodnou batériou. 
V centrálnom výrobnom priestore sa nachádza keramické umývadlo s pákovou vodovodnou 

batériou. 

Ohodnocovaná stavba súpisné čísla 4913 sa nachádzajú v zastavanom úzerní okresného mesta 
Pezinok v katastrálnom. úzeraí Grinava. Mesto Pezinok je vzdialené komunikáciarai cca 22 km I 
severovýchodne od Hlavného mesta Bratislava. 

Stavba so súp.č. 4913" je postavená na parcele č. 756/34, ktorá je vo vlastníctve iného vlastnfica.  

Všetky nasledujúce záložné práN a v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a 

§ 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občíansky zákonnik) a vydraliteľ  nadobáda predmet 

dražby bez zaťaženia zátožnými právami: 
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Zmluva o zriadení záložného práva na stavbu s.č.4913 postavená na par.č.756/34 a stavbu 
s.č.3522 postavenú na par.č.756/25 v prospech Dexia banka Slovensko a.s.,Hoďžova 11, 
Žilina,IČO: 31 575 951 podľa V 2203/2007 zo dňa 03.04.2009 

Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.103909592/2016 z 13.9.2016 v prospech Daňový úrad 
Trnava, Hlboká 8/1 Podanie: Z 3592/2016 

Rozhodnutie o zriadení záložného práva .č.100326724/2017 z 20.2.2017 v prospech Daňový úrad 
Trnava, Hlboká 8/1 Podanie: Z 1076/2017 

Exekučný prficaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 8/17 z 18.4.2017 v prospech 
oprávneného Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA, Myslenická 3175/92, Pezinok - JUDr. 
Pavol Holfic, Exekútorský úrad Bratislava 1, Záhradnícka 14 Podan ie: Z 1332/2017 

Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.101974689/2017 z 18.9.2017 a zákaz nakladať  s 
predmetom záložného práva v prospech Daňový úrad Tmava, Hlboká 8/1 Podanie: Z 3110/2017 

Rozhodnutie o zriadení záložného práva F12-32/2018-02, zn.: 2006/2018/32/ KluJa z 29.1.2018 
v prospech Mesto Pezinok, Radničné nám.7, Pezinok Podanie: Z 369/2018 

Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.100814526/2018 z 24.4.2018 v prospech Daňový úrad 
Trnava, Hlboká 8/1 Podanie: Z 1703/2018 

Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.100976997/2018 z 17.5.2018 v prospech Daňový úrad 
Trnava, Hlboká 8/1 Podanie: Z 1791/2018 

Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 101032767/2020 v prospech 
Daňový úrad Tmava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava právoplatné zo dňa: 3.7.2020. Počas trvania 
záložného práva sa zakazuje nakladať  so zálohom bez predehádzajúcehO súhlasu správcu dane. 
Podanie: Z 1859/2020. 

dražby: 

Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 20/2020, ktorý 
vypracoval Ing. Míroslav Tokár, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty 
nehnuteľností a Pozemné Stavby zapísaný v zozname znalcov, tlraočrulcov a prekladateľov 
vedenom Mínísterstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslora 913556. Dátum 
vypracovania znaleckého posudku: 10.08.2020.  

Spósob stanovenia ceny 
predmet dražby: 

Surna ohodnotenia: 176 000,00 (slovom: stosedemdesiatšesťtisie eur) 

F.  

G.  
Najnižšie podanie: 176000,00 E (slovom: stosedemdesiatšesťtisie eur) 
Minirn4lne prihodenie: 1.000,00 E (slovom: jedentisíc eur) 

Dražobná zábezpeka: 30.000,00 E (slovom: tridsaťtisĺe eur) 
Spósob 	zloženia 
dražobnej zábezpeky: 

1. Bezhotovostn 'y prevod alebo vklad na účet dražobnfica 1BAN: SK48 5600 0000 
0094 4299 2001, vedený v Prima banka Slovensko a. s, s variabilným symbolom 
2552020 
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobmIca alebo v mieste konanía dražby. 
3. Banková záruka. 
4. Notárska úschova. 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť  platobnou kartou ani šekom. 

Doldad preukazujúci 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: 

1. Originál prficazu na úbradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. 
Úč'astnfic bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka 
pripísaná na učet dražobmIca, 
2. Hotovosť  vo výške dražobnej zábezpeky, 
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 
4, 	Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu. 

Lehota 	na 	zloženie 
dražobnej zábezpeky: 

Do otvorenia dražby. 

Vrátenie 	dražobnej 
zábezpeky: 

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostnym prevodom na tIčet účastníka 
dražby alebo v hotovosti. 

CH. 
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Vydražiteľ  je povinný zaplatiť  cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídie 
dražobruka alebo bezhotovostnýn prevodom alebo vkladom na účet dražobníka 1BAN 
SK48 5600 0000 0094 4299 2001., vedený v Prima banka Slovensko a. s, s variabilným 
symbolom 2552020 a to do 15 dní odo dňa skoričenia dražby; v pripade, že sunia 
dosiahnutá vydražením presiabna 6.640,00 EUR v opačnom prípade hneď  po ukončení 
dražby.  

Spôsob úhrady ceny 
dosiahnutej 
vydražením: 

1. 
Obttliadka 
dražby: 

predmetu 1. 1911.2020 o 09:00 hod. 
2. 10.12.2020 o 09:00 hod. 

brganizačné 
opatrenia: 

Záujemcovia o obhliadku sa ohlá:.ia 
02/5949 0111, Po- Pi, 8:00- 16:00 
o dobrovoľných dražbách je vlaatnlic 
umožniť  riadnu obhliadku predmetu 

aspoň  jeden deň  pred konaním obhliadky na tel. č.: 
hod. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 52712002 Z.z. 

predmetu dražby, držiter alebo nájomca povinný 
dražby v stanovených termínoch. 

J. 
Nadobudnutie Ak uhradil vydražiteľ  cenu dosiahnutá vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho 
vlastníckeho 	práva vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením prfidepu; to neplatí, ak je 
k predmetu dražby: vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať  sa do registra partnerov verejného sektora 

podľa osobitného predpisu, ak v i5ase prfidepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobnlic 
vydá bez zbytočného odkladu po aadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi 
potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prIpadoch, v Ictorých sa o priebehu dražby 
spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného 
odpisu notárskej zápisnice. 

Podmienky 1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby 	odovzdá 
odovzdartia predmetu dražobaík bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú 
dražby: vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladaníe s predmetom dražby alebo osvedčujú iné 

práva vydražiteľa k predmetu d:ažby a vydražiter prevzatie predmetu dražby pisomne 
potvrdí. 
2. Ak ide o nehnutel'nosť, podnik alebo jeho časť, 	predchádzajúci vlastn& je povinný 
odovzdať  predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápiRnice 
a doloženia totožnosti vydražitera bez zbytočných prieťahov. Dražobruk je povinný na mieste 
spísať  zápisnicu o odovzdanl pradmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby 
podpíše predchádzajúci vlastnfic predmetu dražby, vydražiteľ  a dražobalk. Tedno vyhotovenie 
zápisnice dostane predchádzajúci vlastnik a dve vyhotovenia dostane vydražiter. Ak niektorá 
osoba odmietae zápisnicu podpísať  alebo ju prevziať, táto skutočnosť  sa vyznačí v zápisnici 
a zápisnica sa považuje za odovzd3nú aj tejto osobe. 
3. Všetky náldady spojené s odov; sdaním a prevzatízt predmetu dražby nesie vydražiter. Táto 
povinnosť  sa nevzťahuje na náldady, ktoré by ináč  nevznildi, ak ich svojou vinou spôsobil 
predchádzajúci vlastml, majíteľ  alebo dražobtuk alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, 
ktorá ich postih1a. 
4. Osoba povinná vydať  predmat dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú 
omeškatúna s odovzdaním predmetu dražby. 

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

1. V prípade, ak sa spochybbaje plataosť  záložnej zmluvy, alebo ak boli porušené 
ustanovenia zákona o dobrovoľaých dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola 
dotknutá na svojich právach, poiadať, súd, aby určil neplatnosť  dražby. Právo domahať  sa 
určenia neplatnosti dražby zanikl, ak sa neupland do troch mesiacov odo dúa prildepu, ak 
dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchardm trestného činu a zároveň  ide o dražbu 
domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastmk predmetu dražby v čase prficlepu 
hlásený trvalý pobyt podľa zákcna 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 tomto prípade je možné dorráhať  sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. 
V pripade spoloč'nej dražby bud e neplatná len tá časť  dražby, ktorej sa takýto rozsudok 

tÝka- 
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1. písmerta K tohto ozaámenia o dražbe, 
je povinná oznámiť  príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. 
3. Účastatkom súdneho konama o neplatnosť  dražby podľa bodu 1. ptsmena K tob.to 
oznámenia o dražbe, sú navrhov ater dražby, dražobmk, vydražiteľ, predehárIzajtki vlastnak 
a dotknutá osoba podľa bodu 2. písmena K tohto oznámenia o dražbe. 
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky prfidepu zanikajú ku dňu prildepu. 
5. Neplatnosť  dražby nie je možié vysloviť  z dóvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo 
príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobnficom na tom 
istom mieste alebo ak neurno:M.il vlastr& predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má.  
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Za navrhovateľa: 
V Bratislave, dňa 	03.11.2020 	 

Pečiatka: 

Podpis: 21706280 
Podpis: 

Za dražobnfica: 
V Bratíslave, dňa 

Pečiatka: 

 

03  - 11- 2020 

 

a.s., Zelinárska 6 
821 08 Bratisfava 

OSEtratisĺava f., odd. Sa vĺ. 3070/5 
00. 

k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať  riadnu obhliaciku prechnetu dražby. 

L. 
Meno a priezvisko notára: JUDr. Marta Pavlovičová 
Sidlo: šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava 

1VIgr. Dušan Dičér 
spinomocnenec 
U9, a.s. 

Lucia Riou 
Funkcia: špecialista vymáhania pohľadávok 
Prima Banka Slovensko, a.s. 

 

 

 

Podpis: 	 .. 
JUDr. Tibor Mobtár 
Funkcia: špecialista vymáhania pohľadávok 
Prima Banka Slovensko, a.s. 



0 S VED ČENIE 
o pravosti podpisu 

Podľa kníhy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť  podpisu: Lucia Riou, dátum narodenia 
r.č.~1911111111a, bytom 1111.~ - iii,~1~,11111.11.1111%1111111.11111M, ktorého(ej) totoinosť  

som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria Walebo číslo: ffillilliffktorý(á) po Jpís na Iistine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové čĺ310 O 823331/2020. 

Bratislava dŕía 3.11.2020 

 

Ing. 	ana Justová 
zamestn ee poverený notárom 
JUDr. iroslavom Pavlovičorn 
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o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravostí podpisov osvedč  ujem pravosť  podpisu: JUDr. Tibor Mobaár, dátum narodenía~, 	 bytom1111~,~1111~ 11.111,_ ktorého(ej) totožnosť  som zistil 
(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doldad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: fiffingja ktorý(á) podpis na 1. stine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo 0 823332/ /020. 

Bratislava dria 3.11.2020 
Ing, 	ana Justová 

zamestn ea poverený notárom 
JUDr. trošlavorn Pavlovičom 

,,, 0S1--,1 7--ep"•; 
, . ". ss, Y - - : .., .` .. OTÁA? -1/:\ \ ',\ \ ) 

," -..11— 	o I 	. . - :: . - ±. , I 	. 	. 
."'"-----ir-- '; 	— 

\ ! •• - • ĺ  - ^ 's , ,  :' 	0   \-----' 

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