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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBY 

 
CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 
oddiel: Sro, vložka č. 50044/B 

/ďalej ako „dražobník”/ 
oznamuje výsledok opakovanej dobrovoľnej dražby nehnuteľností:  

          

Zn. 106012132 
 

registrovanej na deň 17.06.2014 o 15:30 hod. oznámením o opakovanej dobrovoľnej dražbe zo dňa 
21.05.2014 pod spis. zn. NCRdr. 3630/2014 

 
Miesto konania dražby: 

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén 

 
Navrhovateľ dražby: 

SVBaNP Jazerná 584, so sídlom Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, IČO: 37968033, 
zapísané v registri Spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako záložný veriteľ 

 

Opakovanie dražby:  prvá opakovaná dražba (II. kolo) 

 
Predmet dražby: 

 
Nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 6140, pre 
okres Šaľa, obec Šaľa, katastrálne územie Šaľa ako: 
 

• Byt č. 29 na 2.p., vchod: 24, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp. č. 584, 
postaveného na parcele č. 985/3, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: Bytový dom,  

• podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
151/10000,  

• spoluvlastnícky podiel o veľkosti 151/10000 na pozemku parcele registra „C“ evidovanej 
na katastrálnej mape parcelné č. 985/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 683 m2. 
 

Záloh – nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Gizela Lavová, rodné priezvisko Farkašová, dátum 
narodenia: 15.09.1955, bytom Jazerná 584/24, Šaľa, PSČ 927 01, SR – spoluvlastnícky podiel 1/1.  
 
Predmet dražby sa dražil tak „ako stojí a leží“. 

 
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby: 

Základné údaje: 

Bytový dom so súpisným číslom 584 bol postavený v rámci panelovej bytovej výstavby v roku 1978 na 
Jazernej ulici v Šali. Situovaný je v rovinatom teréne a pozostáva z troch samostatne prístupných 
vchodov (Jazerná 22,24,26). Má jedno čiastočne zapustené podzemné a osem nadzemných podlaží. 
Hlavné vstupy do domu sú z JZ strany, zadné brány sú do dvora, na SV strane.   
Ohodnocovaný byt sa nachádza vo vchode číslo 24. V suteréne (1.PP) sú situované pivnice vlastníkov 
bytov, kočikáreň/miestnosť pre bicykle, spoločné priestory, na medziposchodí suterén-prízemie 
(1.PP-1.NP) je zadný vchod do domu, na prízemí (1.NP) je hlavný vchod do domu, zádverie, miestnosť 
pre upratovačku a dva byty a na ostatných siedmich poschodiach (2.-8.NP) sú byty, po tri na každom. 
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Celkovo je v danom  vchode 23 bytov. 
 
Technické riešenie: 

• Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti; 

• Zvislé konštrukcie – obvodový plášť montovaný z dielcov betónových plošných (panely), 

deliace konštrukcie taktiež z dielcov betónových plošných (panely);   

• Stropy – železobetónové s rovným podhľadom+omietka; 

• Schody – železobetónová konštrukcia, nášľapná vrstva z liateho terazza+kovové zábradlie 
s kovovým madlom; 

• Zastrešenie bez krytiny – plochá strecha; 

• Krytina strechy – z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov; 

• Klampiarske konštrukcie – úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;  

• Úpravy vonkajších povrchov – pohľadový betón+nástrek na báze umelých látok; 

• Úpravy vnútorných povrchov - hladké VC omietky+olejový náter do v. 130cm; 

• Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné a kovové v oceľových zárubniach, vstupné: 
oceľové plné/s presklením v oceľových zárubniach+odomykanie na kľúč; 

• Okná – plastové, na 1.PP opatrené oceľovou mrežou; 

• Povrchy podláh – pivnice: betónová mazanina, ostatné (podesty a medzipodesty): liate 
terazzo, terazzo dlažba 20*20cm; 

• Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;  

• Elektroinštalácia – svetelná, motorická; 

• Bleskozvod – kompletný rozvod; 

• Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z rúr s tepelnou izoláciou, 
meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty; 

• Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;  

• Vnútorný plynovod – rozvod zemného plynu; 

• Výťahy – áno (1x osobný); 

• Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet).  
 
Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:  

• termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov 
spotreby tepla v jednotlivých bytoch; 

• výmena okien v spoločných priestoroch; 

• výmena zvislých a vodorovných rozvodov (SV, TÚV, plyn).  
 
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 
151/10000). 
Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú 
určené na spoločné užívanie. Sú to: 

• základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a 
zvislé nosné konštrukcie.  

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia 
výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú: 

• spoločné vstupné priestory, STA, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné,      
 elektrické, telefónne a plynové prípojky.  
 

Byt číslo 29 sa nachádza na 2.poschodí (3.NP) v stredovej sekcii bytového domu. Dispozične 
pozostáva z dvoch obytných  miestností (izba, obývacia izba) a z príslušenstva (predsieň, kuchyňa 
s jedálňou, kúpeľňa, WC). Komora prislúchajúca k bytu je umiestnená mimo bytu, na medzipodeste 
medzi 1.-2. poschodím (2.-3.NP). Miestnosti sú orientované na juhozápad (izba) a severovýchod 
(obývacia izba, kuchyňa s jedálňou). K bytu prináleží balkón (z izby orientovanej na juhozápad).  
 



 

Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby zn. 106012132  Strana 3 

 

Popis miestností bytu a ich vybavenie: 

• Predsieň – podlaha: veľkoplošné laminátové parkety, strop s rovným podhľadom, steny: VC 
omietka+farebná maľba, vchodové dvere pôvodné v oceľovej zárubni, vybavenie: ističe 
elektriny pre byt, domový vrátnik; 

• Kuchyňa s jedálňou – podlaha: veľkoplošné laminátové parkety, strop s rovným podhľadom, 
steny: VC omietka+farebná maľba+keramický obklad 33*25cm, radiátor oceľový 
doskový+merač spotreby tepla, okno pôvodné drevené zdvojené, kuchynská linka 
demontovaná; 

• Kúpeľňa – umakartové jadro, podlaha: PVC, stena oproti vani: keramický obklad 15*15cm do 
v. 180cm, steny okolo vane: keramický obklad 25*33cm, dvere plné, lokálne odvetranie, 
vybavenie: oceľová vaňa a keramické umývadlo so spoločnou nerezovou pákovou batériou so 
sprchou; 

• WC -  umakartové jadro, podlaha: PVC, stena oproti WC mise: keramický obklad 15*15cm do 
v. 130cm, dvere plné, lokálne odvetranie, vybavenie: WC kombi, merače spotreby TÚV, SV 
a plynu (v inštalačnej šachte za WC misou); 

• Obývacia izba – podlaha: PVC, strop s rovným podhľadom, steny: VC omietka+farebná 
maľba, radiátor oceľový doskový+merač spotreby tepla, okno pôvodné drevené zdvojené, 
dvere 1x plné v oceľovej montovanej zárubni+1x iba zárubňa bez dverí;   

• Izba – podlaha: PVC, strop s rovným podhľadom, steny: VC omietka+maľba, radiátor oceľový 
doskový+merač spotreby tepla, okno a dvere na balkón pôvodné drevené zdvojené, dvere 
plné hladké v oceľovej montovanej zárubni; 

• Balkón – podlaha: terazzo dlažba 30*30cm. 

 
Popis práv a záväzkov k predmetu dražby: 

Poznámky: 

• CREDITORS s.r.o., Mozartova 27, 811 02 Bratislava, IČO: 43891870 - Oznámenie o začatí výkonu 
záložného práva č.j. 10601213 zo dňa 31.01.2013 realizovaného dobrovoľnou dražbou - byt č. 
29/II./24 - P 46/2013. 

• Notárska zápisnica N 784/2013 NZ 14521/2013 zo dňa 30.04.2013 o neúspešne ukončenej dražbe 
– P 185/2013 

• CREDITORS s.r.o., Mozartova 27, Bratislava, IČO: 43891870 - Oznámenie o opakovanej 
dobrovoľnej dražbe Zn. 106012132 zo dňa 21.05.2014 v prospech SVB a NP Šaľa, Jazerná 584/24, 
IČO: 37968033 - byt č. 29/II/24 - P 188/14 
 
Ťarchy: 

� Zákonné záložné právo podľa ustan. § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších 
predpisov v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 

� ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Radlinského 10, 813 23 Bratislava, IČO: 35799200 - Zmluva 
o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam podľa č. V 1707/2010 zo dňa 13.10.2010 - byt č. 
29/II./24. 

� Exekútorsky úrad Nitra, JUDr. Erik Tóth, Piaristická 2, 949 01 Nitra – Exekučný príkaz Ex 1556/11 
na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 04.04.2013 – byt č. 29/II./24 – Z 838/2013 

 
Znalecký posudok: 

Číslo znaleckého 
posudku: 

Meno znalca: Dátum 
vyhotovenia: 

Všeobecná cena odhadu: 

40/2014 Ing. Jarmila Lešová 13.05.2014 28 400 EUR 

 
Najnižšie podanie a minimálne prihodenie: 

Najnižšie podanie 21 300 EUR 

Minimálne prihodenie 200 EUR 
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Notár osvedčujúci priebeh dražby: 

Meno a priezvisko: JUDr. Ondrej Ďuriač 

Sídlo notára: Krížna č. 2, 811 07 Bratislava 

 
Licitátor dražby: Mgr. Juraj Zeman, dátum narodenia 04. októbra 1982, trvale bytom Koncová 25, 831 
07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu SL 569 289. 
 
Výsledok dražby: Dražby sa zúčastnili 6 účastníci dražby. Predmet dražby bol úspešne vydražený za 
sumu 21 300 EUR, slovom dvadsaťjedentisíctristo eur. 
 
 
V Bratislave, dňa 17.06.2014 
 

 ...........................................................  
 CREDITORS s.r.o. 
 Mgr. Juraj Zeman 
 dražobník 


