
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 

Oznámenie o dobrovornej 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 t.č. 02/59490131. 

S pozdravom 

Vyvesené dňa:  4,9 4i, 
Pečiatka a podpis: 

7 
902 14 PEZINOK 

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

OS Bratislava I., odd. Sa vl. 3070/0 
IČ0:35849703 I Č:2 0 21 7 0 62 E; 
IČ  DPH:5K202 •  0 

U9, a.s. 
v z. Ing. Zuzana Pr szka ová 

Prílohy: Oznámenie o dobrovol'nej dražbe 254/2020 

Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: C) U9 
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OZNÁMENIE DRAŽBE 

Zn. 254/2020 

U9, a.s. ako dražobn& oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o dopinení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(Notársky poriadok) v zuení neskoršich predpisov (d'alej len „zákon o dobrovoľných dražbách") zverejňuje na 
základe návrhu záložného veriteľa, v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných dražbách nasiedovné 
Oznámenie o dražbe: 

A.  
Označenie dražobn&a: U9, a. s. 

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

Označenie navrhovatera: Prima banka Slovensko, a. s. 
Sídlo: Hodžova 11, 010 01 Žilina 
IČO: 31 575 951 
Zapísaný: v Obchodnom registri Olcresného súdu Žilina, oddiel: Sa, VIožka číslo: 148/L 

B.  
Miesto konania dražby: U9, a. s. , Zelinárska 6, 821 08 Bratislava 
Dátum konania dražby: 14.12.2020 
Čas konanía dražby: 14:40 bod. • 

Dražba: 1.kolo dražby 
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Predmet 
dražby: 

Pre 	 metom dražby sú nehnutel'nosti evidované na liste vlastníctva č. 1135, katastrálne územie: 
Grinava, Okresný úrad Pezinok - katastrálny odbor, obec PEZ1NOK, okres Pezinok a to: 

Stavby: 
• súpisné číslo: 3522, na parcele č. 756/25, popis stavby: prístavba predajne 
Právny vzt'ah k parcele, na ktorej ležŕ  stcrvba 3522 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2308. 

Predmetom Dražby sú aj súčasti a príslušerts tvo Predmetu Dražby, ktorým sú veci, ktoré patria 
vlastmicovi Predmetu Dražby a sú nírn určené na to, aby sa s Predmetom Dražby trvale užívali ako 
'eden majetkový celok a/alebo sú súčasťou jebo účtovania a ocenenia. 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leži. 
Predmet dražb sa draží v s oluvlastnfekora odiele: 1/1. 

Opis 
predtnetu 
dražby 
a jeho stavu: 

Keďže predmet dražby nebol znalcovi Ing. Miroslavovi Tokárovi riadne sprístupnený na 
znalecká obhliadku, Znalecký posudok č. 19/2020 bol vypracovaný v zm.ysle § 12 ods. 3 
zákona 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov z dostupných 
údajov o nehnuteľnosti. 

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (haly) 

Prístavba predajne s. č. 3522, parc. č. 756/25 
Popis stavby 

Popis a technické riešenie ohodnocovanýzh stavieb je pravdepodobné, nakoľko vnutorné 
priestory neboLi sprístupnené znalcovi za úč'elora znaleckej obhliadky. V popise je uvažované 
s technickým stavom z čias uzavretia úverového obchodu a následnou čiastočnou modernizáciou, 
prípadné opravy nie je možné časovo zaraiiť. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe 
dodaných podIdadov, z toho dôvodu je prípustná čiastočná rozdiehlosť, ktorá nemusí presne 
zohľadfíovať  aktuálny technický stav netnuteľností. Na vypracovanie znaleckého posndku 
odzrkadľujúceho skutočný technický stav oltodnocovaných nehnuterností je potrebné sprístupniť  
vmítomé priestory nehauteľností na vykonanie znaleckej obhliadky a predloženie všetkých 
potrebných aktuálnych podkladov. 

Objekt Prístavba predajne súpisné číslo 3522 leží na pozeroku parcelné číslo 756/25 v okresnom 
meste Pezinok, v katastrálnom území Gr'.nava, je situovaný v priemyselnej časti mesta na 
Lin3bašskej ceste 4. Nehnuteľnosť  je prístupná z verejného priestranstva cez pozemok, parc, KN 
č. 756/41, ktorý je vrátane pozemku pod objektom vo vlastnictve Techno group spol. s r.o. 
BratisIavská 83 Pezinok. Objekt je súčastou uzatvoreného prevádzkového areálu spoIočnosti 
RODA-SP spol. s r. o. a slúži ako adnainistnitívny objekt v kombinácii s predajňou. 
Objekt je riešený ako jednopodlažný prízomný, taktner obážnikového pôdorysu so sedlovou 
strechou. Do užívania bol daný na základe kolaudačného rozhodnutia v roku 1999. Napojený je 
na verejné inžínierske siete areálového rozvodu vody, kanalizácie a elektrickej energie. 
Díspozične pozostáva zo zádveria, vstup lej haly s recepciou, chodby, troch kancelárskych 
priestorov, serverovne, kuchynky a sociá neho zázemia tvoreného WC muži, WC ženy a 
sprchového kúta. 
Základy objektu sú betónové monolitické pásové s vodorovnou hydroizoláciou proti zemnej 
vlhkosti, zvislé konštrukcie sú murovami, stropná konštrukcia je montovaná z betónových 
nosrulcov a vložiek, strešná konštrukcia je s edlová, krytina strechy z pozinkovaného trapézového 
plechu, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, úpiné, dažďové žľaby 
a zvody sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajšIch povrchov pozostávajú z materiálov na 
báze umelých Iátok ako súčasť  kontaktného zatepľovacieho systému, vnútorné omietky stien 
a stropov s povrchom vápenným hladkým. Vstupné dvere do objektu sú hlinficové, okná objektu 
sú hlinficové s izolačným zasklením, interiérové dvere objektu sú prevažne hlimIcové, otváravé, 
posuvné alebo ako súčasť  zasklených stien, podlahy objektu v administratívnych miestnostiach 
s textílným povrchom, v ostatných častiac objektu keramická dlažba, vykurovanie objektu je 
ústredné teplovodné vykurovacie telesá sú panelové. Zdroj tepla sa nachádza vo 
vedľajšom objekte, ktorý nie je predmetom ohodnotenia. V objekte sú rozvody vody 
a kanalizácie, inštalované sú rozvody svetc lnej a motorickej elektroinštalácie, kamerový systém, 
bleskozvod a Idimatizácia. 
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Sociálne zázemie obsahuje v časti WC ženy záchodovú misu so zabudovaným splach.ovachn 
mechanimom, v časti WC muži záchodovú misu so zabudovaným splachovacím mechanizraom 
a plsoár, spoločné keramické umývadlo s pákovou vodovodnou batériou, súčasťou miestnosti je 
elektrický zásobnficový ohrievač  TÚV. V kuchynke je osadená kuchynská linka s nerezovým 
kuchynským drezom a obkl.adom časti steny nad pracovnou. doskou. 
Stavba so súp.č. 3522 je postavená na parcele č. 756/25, ktorá je vo vlastníctve iného vlastmla.  

E.  
Práva 
a závázky 
via7rtuce na 
predmete 
dražby: 

F.  

Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a 
§ 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonnílt) a vydražiteľ  nadobáda predmet 
dražby bez zaťaženia záložnými právami: 

Zraluva 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.,Hodžova 11, 
žilina,Ič0: 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 príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 8/17 z 18.4.2017 v prospech 
oprávneného Jaroslav Veselský ELEKTROSLUžBA, Myslenická 3175/92, Pezinok - JUDr. 
Pavol HoU7c, Exekútorský úrad Bratislava 1, Záhradnícka 14 Podanie: 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 Trnava, Hlboká 8/1 Podanie: Z 3110/2017 

Rozhodnutie o zriadení záložného práva F12-32/2018-02, za.: 2006/2018/32/ KInJa. 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 Podaníe: Z 1791/2018 

Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 101032767/2020 v prospech 
Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917.65 Trnava právoplatné zo dňa: 3.7.2020. Počas trvania 
záložného práva sa zakazuje nakladať  so zálohora bez predchádzajtkeho súhlasu správca dane. 
Podanie: Z 1859/2020. 

Spôsob stanovenia ceny 
predmet dražby: 

Suma ohodnotenia: 

Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudlcu. č. 19/2020, ktorý 
vypracoval Ing. Miroslav Tokár, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty 
nehnuteľností a Pozemné Stavby zapísaný v zozaame znalcov, tlmočnikov a preldadateľov 
vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej repubbky pod čislora 913556. Dátum 
vypracovania znaleckého posudku: 10.08.2020.  
59 600,00 f (slovom: päťdesiatdeväťtisíešesto eur) 

G.  
Najnižšie podanie: 59 600,00 £ (slovom: päťdesiatdeväťtisĺešesto eur) 
Minimálne prihodenie: 1.000,00 E (slovom: tisíc eur) 

Dražobná zábezpeka: 10.000,00 E (slovom:desaľtisk eur) 
Spôsob 	zloženia 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobmIca IBAN: SK48 5600 0000 
dražobuej zábezpeky: 0094 4299 2001, vedený v Prima banka Slovensko a. s, s variabilným symboIom 

2542020 
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobnfica alebo v míeste konanía dxažby. 
3. Banková záruka. 
4. Notárska úschova. 
Dražobn.ú zábezpeku nie je možné zložiť  platobnou kartou ani šekom. 
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1. Origínál prdcazu na últradu peňa:Mých prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. 
Účastml bude pripustený k dražbe, 	do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka 
pripisaná na účet dražobnaca, 
2. Hotovosť  vo výške dražobnej zábnzpeky, 
3, Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 
4. Originál alebo overenú kópiu doldadu reukazu'ueeho notársku úschovu. 
Do otvorenia dražby. 

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

Doklad preukazujúci 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky:  
Vrátenie 	dražobnej 
zábezpeky: 
CH. 
Spôsob úhrady ceny 
dosi2bnutej 
vydraženírn: 

Vydražiteľ  je povinný zaplatiť  cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do poldadne v sídle 
dražobmica alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobnalca IBAN SK48 
5600 0000 0094 4299 2001, vedenjr v Prima banka Slovensko a. s, s variabilným 
symbolora 2542020 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby; v pripade, že suma dosíahnutá 
vydražením presiabne 6.640,00 EUR  opačnom prípade hned' po ukončení dražby.  

I. 
Obhliadka 	predmetu. 
dražby: 

1. 19.11.2020 o 09:30 hod. 
2. 10.12.2020 o 09:30 hod. 

Organizačné 
opatrenia: 

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia nspoň  jeden deň  pred konanán obhhadlcy na tel. č.: 
02/5949 0111, Po- Pi, 8:00- 16:00 hod. V zraysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. 
o dobrovoľných dražbách je vlastrulc predmetu dražby, držiteľ  alebo nájomca povinný 
umožniť  riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených terrainoch. 

Nadobudnutie 
vlastnickeho 	práva 
k predmetu dražby: - 

Ak nhradil vydražiteľ  cenu dosiahnud vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho 
vlastnícke právo alebo iné právo k ľ  redmetu dražby udelením prfldepu; to neplatí, ak je 
vydražíteľom osoba, ktorá je povinní zapIsať  sa do registra partnerov verejného sektora 
podľa osobitného predpisu, ak v čase prficlepu nie je zaplsaná v tomto registri. Dražobmic 
výdá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi 
potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby 
spisuje notárska zápisnica vydá dražobnfic vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného 
odpisu notárskej zápisnice. 

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

práva vydražíteľa k predmetu dražby a vydražiteľ  prevzatie predmetu dražby písomne 
potvrdí. 
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik debo jeho časť, 	predchádzajúci vlastrul je povinný 
odovzdať  predmet dražby na záldacli!, predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice 
a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobmic je povinný na mieste 
spísať  zápisnicu o odovzdaní prechr etu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby 
podpíše predchád7ajúci vlastnfic predmetu dražby, vydražiteľ  a dražobnfic. Jeclao vyhotovenie 
zápisnice dostane predehádzajňei via:trulc a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá 
osoba odmietne zápisnicu podpísať  alebo ju prevziať, táto skutočnosť  sa vyznači v zápisnici 
a zápisuica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. 
3. Všetky náklady spojené s odovzdanm a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto 
povinnosť  sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč  nevznildi, ak ich svojou vinou spósobil 
predchádzajúci vlastrulc, majiteľ  alebo dražobnfic alebo ak im tieto náklady vzitikli náhodou, 
ktorá ich postihla. 
4. Osoba povinná vydať  predmet Jražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spósobenú 
omeškaním s odovzdaním predmetu dražby. 

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

1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť  záložnej naluvy, alebo ak boli porušené 
ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, móže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola 
dotknutá na svojich právach, požiadať, súd, aby určil neplatnosť  dražby. Právo domáhať  sa 
určenia neplatnosti dražby zaniká, <k sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa prfidepu, ak 
dóvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň  ide o dražbu 
dorau alebo byta, v ktorom má predchádzajúci vlastník prerbnetu dražby v čase prficlepu 
hlásertý trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej 
republiky a registri obyvateľov Sbvenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., 
v tomto prípade je možné domáh ať  sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. 
V • ade s oločne.  dražb bude neplatná len tá časť  dražby, ktorej sa takýto rozsudok  



týka. 
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1. písmena K tohto oznámenia o dražbe, 
je povinná oznámiť  príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. 
3. ťičastrakom súdneho konania o neplatnosť  dražby podľa bodu 1. písmena K tohto 
oznámenia o dražbe, sú navrhovateľ  dražby, dražobnfic, vydražiteľ, predchádzajúcí vlastmic 
a dotknutá osoba podľa bodu 2. písmena K tohto oznámenia o dražbe. 
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinlcy prficlepu zanikajú ku dňu prficlepu. 
5. Neplatnosť  dražby nie je možné vysloviť  z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo 
príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobmicom na torn 
istom. mieste alebo ak neumotail vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má 
k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať  riadnu obhliadku predmetu dražby.  

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

Za navrh.ovatera: 
V Bratislave, dňa 	03.11.2020 	 

Pečiatka: 

Podpis: 	  

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

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

O U9 

Za dražobnika: 
	

0 -3 -11- 2020 
V Bratislave, dňa 	  

Mgr. Dašan Dičér 
spinomocnenec 
U9, a.s. 

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

OS 
Bratisfaval.,odd.Sa v1.3070/.9. 

1č0:35 
r-7.0ó280 

706230 

Pečiatka: 

Podpis: 



OSVE:DČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť  podpisu: Lucia Riou, dátum narodenia 
r.č. ~11111.1 bytomalem 	 ineimmpiimer;r ktorého(ej) t0i02110Se 

sorn zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria afalebo číslo:~111111111, ktorý(á) podpis 	listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny regíster 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo ti 823331/2020. 

Bratislava dňa 311.2020 
Ing. zana Justová 

zamestn c ,Ioverený notárorn 
JUDr. M4oslavom Pavlovičom 
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c5, 

OS'VEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa kníhy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujein pravosť  podpisu: JUDr. Tibor Molnár, dáturn 
narodenia 	r.č. 9~1111•4 bytom 	wit ),"111111111111111~ ktorého(ej) totožnosť  som zistil 
(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: 	doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria aialebo číslo:~1111.113l, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 823332/2021 

Bratislava dfla 3.11.2020 

Ing. fzana Justová 
zamestn e/é/poverený notárom 
JUDr. irotlavom Pavlovičom 

Upozornenie!Notar tegalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť  skutočnosti 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadicu) 






	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

