
Mesto Liptovský Mikuláš s použitím § 11 ods. 3 pís. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš dňa 28.5.1992 toto 

   

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Mesta Liptovský Mikuláš 

č. 3/1992/VZN 

o aukčnom predaji nehnuteľných vecí a s nimi súvisiacich 
hnuteľných vecí  

Prvá časť 
Základné ustanovenia 

§ 1 

/1/ Nariadenie upravuje aukčný predaj nehnuteľných vecí, ktoré sú majetkom Mesta Liptovský Mikuláš 
/ďalej len "mesto"/. Ak sa v predávanej nehnuteľnosti nachádzajú s ňou súvisiace veci hnuteľné, 
vzťahujú sa aj na ich predaj ustanovenia tohto nariadenia. 

/2/ Návrh na aukčný predaj nehnuteľností schvaľuje mestské zastupiteľstvo.1

/3/ Vlastníkmi nehnuteľností sa môžu stať fyzické osoby, ktoré sú štátnymi občanmi Slovenskej 
republiky a právnické osoby, ktorých účastníkmi alebo spoločníkmi sú tieto fyzické a právnické osoby 
so zahraničnou účasťou, ak ich podiel na majetku nepresahuje 50%. 

/4/ Licitátor sa sám ani prostredníctvom zástupcu nemôže uchádzať o majetok, ktorý je predmetom 
ním vykonávanej dražby, to platí aj pre osoby jemu blízke.2

/5/ O vydražovaný majetok sa takisto nesmú ani prostredníctvom zástupcu uchádzať pracovníci MsÚ, 
ktorí sa priamo podieľajú na organizovaní dražby, poslanec mestského zastupiteľstva, hlavný 
kontrolór, ktorí dohliadajú na priebeh dražby ani osoby im blízke. 

§ 2 

Vymedzenie pojmov 

/1/ Aukčný predaj /ďalej len "dražba"/ podľa tohto nariadenia organizuje: 

a/ na základe zmluvy s mestom právnická alebo fyzická osoba oprávnená na to podľa 
osobitných predpisov, 3

b/ Mestský úrad Mesta Liptovský Mikuláš /ďalej len "MsÚ"/ 

/2/ Vyvolávacia cena je cena pozemkov, stavieb a trvalých porastov, zistená podľa platných cenových 
predpisov.4

V prípade, že sú predmetom dražby aj hnuteľné veci, je to i cena základných prostriedkov a 
predmetov postupnej spotreby, zistená podľa účtovnej evidencie. 

/3/ Kúpna cena je cena dosiahnutá posledným príklepom na dražbe. 



/4/ Dražobná zábezpeka je hotovosť vo výške 10% vyvolávacej ceny, najmenej však 5 000,- Sk, 
ktorou je povinný záujemca o dražbu zložiť na mieste a v dobe stanovenej v oznámení o dražbe. 

  

D r u h á č a s ť 

Oznámenie o dražbe 

§ 3 

/1/ Zámer Mesta odpredať veci v dražbe musí byť vhodným spôsobom zverejnený po dobu 15. dní. 
Musí obsahovať: 

a/ presné označenie nehnuteľností pomocou 

1. druhu nehnuteľností 

2. miesta, kde sa nachádzajú 

3. parcelným číslom, súpisným číslom podľa evidencie nehnuteľností 

b/ vyvolávaciu cenu s uvedením položiek, z ktorých sa skladajú 

c/ miesto, dátum a čas dražby 

d/ miesto a spôsob zloženia dražovnej zábezpeky 

e/ podmienky, za ktorých sa záujemcom umožní prehliadka vecí 

f/ účel využitia nehnuteľnosti podľa územnoplánovacej dokumentácie s podmienkami stanovenými 
Mestom 

§ 4 

Na dražbe sa môžu zúčastniť okrem záujemcov, ktorí zložili dražobnú zábezpeku a poplatok za 
oprávnenie zúčastniť sa na dražbe vo výške 500,- Sk, aj iné osoby, pokiaľ zaplatia vstupné vo výške 
20,- Sk. 

  

T r e t i a č a s ť 

Priebeh dražby 

§ 5 

Na riadny priebeh dražby dohliada poslanec, určený mestským zastupiteľstvom pre jednotlivé dražby 
a hlavný kontrolór Mesta. 

§ 6 

/1/ Licitátor začína dražbu oznámením nehnuteľností, ktoré sú predmetom dražby, ich vyvolávacej 
ceny a ceny hnuteľností /ďalej len "veci"/, ak sú predmetom dražby a oboznámi účastníkov s 
podmienkami dražby. Veci sa dražia, dokiaľ účastníci dražby robia vyššie ponuky ceny. 



/2/ Základnú vyššiu ponuku účastník dražby signalizuje zdvihnutím očíslovanej tabuľky, ktorú obdrží 
pred dražbou. 

/3/ Najnižšia cena, o ktorú je možno ponuku zvýšiť je 100,- Sk 

/4/ Ak nebola napriek dvom vyzvaniam licitátora ponúknutá vyššia cena, oznámi tento ešte raz 
poslednú ponuku, a ak potom nedôjde k vyššiemu podaniu, určí vec príklepom na predaj tomu, kto 
poslednú ponuku urobil /ďalej len "vydražiteľ"/. 

§ 7 

O priebehu dražby sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíše vydražiteľ, licitátor, poslanec mestského 
zastupiteľstva a hlavný kontrolór. 

§ 8 

Ak žiaden z účastníkov dražby neponúkne vyššiu cenu, ako je vyvolávacia, môže licitátor túto 
postupne znížiť, a to vždy o 5% najviac však o 20%. 

§ 9 

Ak sa veci nepodarí vydražiť spôsobom uvedeným v § 7 alebo § 8, v prvom kole, zaradia sa do dražby 
v druhom kole, ktoré sa uskutoční najneskôr do jedného mesiaca po prvom kole, pričom sa 
vyvolávacia cena zníži na základe rozhodnutia primátora mesta, a to najviac o20%. 

§ 10 

Ak sa veci nevydražia ani jedným z uvedených spôsobov, rozhodne o ďalšom naložení s vecou 
mestské zastupiteľstvo. 

  

Š t v r t á č a s ť 

Nadobudnutie veci vydražiteľom 

§ 11 

/1/ Prevod vlastníctva k vydraženej veci sa uskutoční na základe kúpnej zmluvy /ďalej len "zmluva"/, 
ktorú vyhotoví Mesto. 

/2/ Zmluva je platná dňom podpísania zmluvnými stranami a účinná dňom registrácie štátnym 
notárstvom. 

/3/ Kúpnu cenu zaplatí vydražiteľ: 

a/ pri platení v hotovosti do pokladne MsÚ v deň podpisu zmluvy, 

b/ pri platení prevodom účtu do piatich pracovných dní od podpisu zmluvy. V tomto 
prípade sa dňom zaplatenia rozumie deň pripísania platenej sumy na účet Mesta vo 
VÚB Liptovský Mikuláš.  

/4/ Dražobná zábezpeka sa po odpočítaní poplatku za oprávnenie zúčastniť sa na dražbe, 
vydražiteľovi zúčtuje na kúpnu cenu, za ktorú veci vydražil. Ostatným účastníkom dražby sa po jej 
ukončení dražobná zábezpeka vráti, po odpočítaní poplatku za oprávnenie zúčastniť sa na dražbe. 



/5/ Ak vydražiteľ nezaplatí v stanovenej lehote kúpnu cenu, pripadne dražobná zábezpeka Mestu. 

  

P i a t a č a s ť 

Záverečné ustanovenie 

§ 12 

Nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.6.1992. 

  

MUDr. Alexander Slafkovský v.r. 

primátor mesta 

  

 

1 § 9 ods. 2, písm. d/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov 

2 § 116 Občianskeho zákonníka 

3 zákon č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní 

4 vyhl. MF SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie 
práva osobného užívania pozemkov o  náhradách za dočasné užívanie pozemkov 


