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Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník oprávněný k výkonu dobrovolných dražieb vzmysle příslušných
ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovolných dražbách a o doplnění zákona č. 323/1992 Zb. onotároch
a notárskej činnosti (Notářsky poriadok) v znění neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovolných
dražbách") zveřejňuje na základe Návrhu záložného veriteFa, vzmysle ustanovenía § 17 zákona o dobrovolných
dražbách nasledovné Oznámenie o dražbě:

A.
Označenie dražobníka:

Dražobná spoločnosť, a.s.

Sídlo:
IČO:
Zapísaný:

Gunduličova 3, 811 05 Bratislava
35 849 703
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, vl. č.: 3070/B.

Označenie navrhovatďa:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sídlo:
ICO:
Zapísaný:

Želetavská 1525/1,140 92 Praha 4- Michle
649 48 242
Obchodný register Městského súdu Praha, oddiel B, vložka číslo 3608

Organizačná zložka:
Sídlo:
Zapísaný:
IČO:
Titul, meno, priezvisko
a funkcia zástupců:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničně) banky
Šancová l/A, 813 33 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, vl. £.: 2310/B
47 251 336
JUDr. Igor Hrdlík- manažér odboru Vymáhania a reštrukturalizácie úverov SK
JUDr. Denisa Zibrinová - manažér oddelenia Právneho vymáhania úverov SK

B.
Miesto konania dražby:
Dátum konania dražby:
Čas konania dražby:
Dražba:

Palace Hotel Polom, P.O.Hviezdoslava 22,010 01, Žilina,
miestnosť Biely salónik
30.06.2015
9:30 hod.
Prvé kolo dražby
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c.
Predmet Predmetom dražby je nehnutel'nosť evidovaná na liste vlastníctva č. 5499, Okresný úrad Liptovský
dražby: Mikuláš katastrálny odbor, okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, katastrálně územie
Liptovský Mikuláš a to:
Parcely registra „C" :
parcelně č. 91/1 o výmere 1085 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Stavba:
súpisné č. 98, na parcele č. 91/1, popis stavby: Budova ubytovacieho zariadenie, druh stavby:
Obchodný objekt
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží." Predmet dražby sa draží vpodiele 1/1 (resp.
spoluvlastnických podieloch tvoriacich spolu výlučné vlastníctvo).
D.
Opis
predmetu
dražby
a jeho
stavu:

Stavba: Budova
Budova sč.98 sa nachádza v centre města Liptovský Mikuláš na pešej zóne. Objekt má 1.NP : kde sa
Nachádza: kaviareň, výrobfla zmrzliny, predajňa, plynová kotolňa, schodisko a2.NP kde sa
nachádza: kaderníctvo, čajovna a masáž, 2x apartmanna přechodné ubytovanie, kancelária.
Základy sú betónové, zvislé konštrukcie sú murované o hrúbke 60 cm. Stropy sú klembové s časti
železobetonové s rovným podhl'adom, Vonkajšie omietky sú vápenné hladké. Střecha je sedlová
pokrytá pozinkovaným plechom. Dveře sú dřevené hladké plné, okná dřevené zdvojené. Plastové
presklenie je na přízemí pri obchodoch .Podlahy sú prevažne keramické, pvc, textilně podlahoviny.
Sú tam ocelové radiátory zo zdroja ÚK v budově. Teplá voda je zásobovaná cez elektrické
ohrievače.
Vek stavby je určený z historicko architektonického rozboru fakulty architektúry, ktorá datuje objekt
od druhej polovice 19. storočia okolo 1880 roku. Životnosť je odborným odhadom stanovená na 200
rokov vzhfadom na dobré stavebné prvky.
Stavba: Piváreň - časť A
Budova pivárne č A sa nachádza v záhradě, ktorá je přístupná cez pasáž a nachádza sa na parcele CKN 5.91/1 .Objekt je zhotovený z dřeva a obitý doskami obojstranne.
Základy sú betónové patky, zvislé konštrukcie sú trámčekové obojstranne obité doskami. Strop je na
konštrukcií pergoly s rovným podhl'adom. Dveře sú dřevené, okná sú jednoduché dřevené, podlaha je
dřevená -převažuje. Je tu rozvod studenej vody. Vykúrovanie je ústredné -ocelové radiátory, Zdroj
kúrenia je plynová kotolňa v hlavnej budově. Objeli bol realizovaný- daný do užívania v roku 1993
a je bez popisného čísla.
Stavba: Piváreň - časť B
Piváreň -časť B
Budova obsahuje sociálně zariadenie pre mužov a ženy a je přízemná.
Základy má betónové pasy s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z YPORU
lir. 30 cm. Vonkajšia úprava je obklad drevom. Strop je dřevený trámový s rovným podhTadom.
Střecha je pultová s krytinou asfaltových pásov. Dveře sú dřevené plné, okná sú plastové, podlahy sú
keramická dlažba, Je tam keramický obklad stien. Je tu rozvod studenej vody. Vykúrovanie je cez
elektrické konvektory.
Objekt bol realizovaný v roku 1993.
Pozemok
Popis: Pozemok sa nachádza na ul. 1. Mája v Liptovskom Mikuláši v mestskej centrálnej zóne- je to
historické jádro města L.Mikuláš .V blízkosti sa nachádzajú všetky inžinierske siete. Pozemok je na
rovině.
Podia legendy uvedenej v LV č. 5499, k.ú. Liptovský Mikuláš je pozemok umiestnený v zastavanom
území obce a to v pamiatkovej zóne.
Analýza polohy nehnutefností
Nehnutelňosť sa nachádza v centrálnej časti historického jadra města Liptovský Mikuláš na ul.l.
Mája, súp. číslo 98 v pešej zóne.
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Analýza využitia nehnuteFností
nehnuteFnosť sa využívá pre obchod a služby, administrativa.
Budova sa nachádza v centre historickej časti města Liptovský Mikuláš na ul. 1. Mája v lokalitě, kde
dopyt v porovnaní s ponukou je nižší, V okolí prevládajú objekty a to obchody, banky, služby.
Budova je bez parkoviska. V blízkosti sú všetky inžinierske siete. Okresně město L.Mikuláš má
Okresný úrad, MsÚ, autobusová zastávku SAD, vlaková zastávka, MHD, kompletně občianská
vybavenosť.
Hrubý výnos
Výpočet výnosovej hodnoty budovy sč.98 vLipt. Mikuláši je vykonaný na základe skutočne
uzatvorených nájomných zmlúv v objekte a porovnatelného nájomného v priestoroch, ktoré
v súčastnosti nie sú vprenájme. V súčastnosti nie je vprenájme- apartman č.l, 2, výrobna zmrzliny,
predajňa fasion,
Znaleckým posudkom uvažovaný hrubý výnos je:
Hrubý výnos stavby: 33 300,00 - 0,00 = 33 300,00 Eur/rok
Náklady
Správné náklady sú uvažované vo výške
hrubého výnosu. Náklady pre údržbu vo výške 0,5%
z východiskovej hodnoty stavby. Daň podl'a VZN = 1128 eur. Poistenie je vo výške 740 eur.
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Predmetom dražby je aj příslušenstvo nciinutďnosti ako přípojka vody, kanalizácie, elektřiny a pod.
PodFa oznámenia vlastníka predmetu dražby na pozemku sa nachádza cudzia stavba: oplotenie vo
vlastníctve Galérie...
Podl'a oznámenia vlastníka predmetu dražby na predmete dražby viazne viaceronájomných pomerov
a iných práv a závlizkov bližšie popísaných v časti E. tohto Oznámenia o dražbě,
E.
Práva
a závazky
viaznuce na
predmete

Záložně práva zapísané v katastri nehnuteFností:
Všetky nasledujúce záložně práva v případe úspeŠnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a §
Í51md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražitel' nadobúda predmet dražby
bez zaťaženia nasledujúcimi záložnými právami:
Záložně právo v prospěch záložného veriteFa: UniCredit Bank Slovakia,
a.s., IČO
00681709,Šancová l/A,813 33 Bratislava, SR na nehnut.- pozemok registra C KN parcelné číslo
91/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1085 m2,stavba so súpisným číslom 98 na pozemku
registra C KN s parceiným číslom 91/1,zastavané plochy a nádvoria o výmere 1085 m2, v
katastrálnom území Liptovský Mikuláš v podiele 1/2 na základe zmluvy o zriadení záložného
práva číslo: 000283E/SB/2012,druh pahTadávky: úvěr— V 1669/2012 zo dňa 3.7.2012,
Záložně právo v prospěch záložného veritel'a: UniCredit Bank Slovakia,a.s., IČO
00681709,Šancová l/A,813 33 Bratislava, SR na nehnut- pozemok registra C KN parcelné číslo
91/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1085 m2,stavba so súpisným číslom 98 na pozemku
registra C KN s parceiným číslom 91/1,zastavané plochy a nádvoria o výmere 1085 m2, v
katastrálnom území Liptovský Mikuláš v podiele 1/4 na základe zmluvy o zriadení záložného
práva číslo: 000283E/SB/2012,druh pohFadávky: úvěr - V 1669/2012 zo dňa 3.7.2012,
Záložně právo na tam vedené nehnuternosti - pozemok registra C KN- parcelné číslo 91/1 a
stavba - Obchodný objekt so súpisným číslom 98 na pozemku registra C KN s pare. číslom 91/1
v prospěch UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová l/A, Bratislava (00681709) na základe
záložnej zmluvy číslo : 000081B/SB/10/061 druh pohFadávky: úvěr V 1864/2010
Záložně právo v prospěch záložného veriteFa: UniCredit Bank Slovakia,a.s., IČO
00681709,Šancová l/A,813 33 Bratislava, SR na nehnut,- pozemok registra C KN parcelné číslo
91/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1085 m2,stavba so súpisným číslom 98 na pozemku
registra C KN s parceiným číslom 91/1,zastavané plochy a nádvoria o výmere 1085 m2, v
katastrálnom území Liptovský Mikuláš v podiele 1/4 na základe zmluvy o zriadení záložného
práva číslo: 000283E/SB/2012,druh pohFadávky: úvěr - V 1669/2012 zo dňa 3.7.2012,
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Záložné právo v prospěch záložného veriteFa: UniCredit Bank Slovakia a. s., Sancová l/A, 813
33 Bratislava, IČO 00681709 na nehnut.- pozemok regtistra C KN parcelně číslo, 91/lzastavané
plochy a nádvoria o výmere 1085 m2, stavba Obchodný objekt so súpisným číslom 98 na
pozemku registra C KNs parcelým číslom 91/1 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš v
podiele 1/4 na základe zmluvy o zriadení záložného práva číslo:000109E/SB/ll/061, druh
pohledávky: úvěr - V 3824/2012 zo dňa 12. 01.2012
Iné práva a závazky viaznuee na predmete dražby nezapísané v katastri nehnuteťností:
Vlastník predmetu dražby doručil dražobníkovi dňa
2015 doklady preukazujúce rdzne
nájomné poměry a iné práva a závazky viaznuee na predmete dražby a majúce vplyv na
hodnotu predmetu dražby. Kópie nižšie uvedených dokladov o právach a závazkoch
viaznucich na predmete dražby obsahujúce podrobnosti sú k dispozícii na nahliadnutie v
sídle dražobníka ako aj v mieste konania dražby v deň konania dražby u licitátora dražby.
Práva závazky z nájomnýck zmlúv a věcných bremien výkonom záložného práva predajom
na dražbě nezanikajú.
Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi prenajímateFmi;
Stanislav Gejdoš, Borbísova 1969/28,031 01 Liptovský Mikuláš
Vlasta Gejdošová, Borbisova 1969/28,031 01 Liptovský Mikuláš
Linda Gejdošová, Borbisova 1969/28, 031 01 Liptovský Mikuláš
Stanislav Gejdoš, Borbisova 1969/28, 031 01 Liptovský Mikuláš
a nájomcom:
Stanislav Gejdoš, Borbisova 1969/28, 031 01 Liptovský Mikuláš
Predmetom zmluvy je odplatné přenecháme predmetu dražby do nájmu nájomcovi. Nájomná
zmluva je uzavretá na dobu určitú 50 rokov a to od odovzdania nehnuteFnosti do užívania
nájomcovi, t.j. od 6.12.2000. Výška nájomného je 1,- Sk mesačne.
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov zo dňa 6.12.2000 medzi
prenajímatermi:
Stanislav Gejdoš, Borbisova 1969/28, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vlasta Gejdošová, Borbisova 1969/28,031 01 Liptovský Mikuláš
a nájomcom:
Miroslav Macek, IČO:_35 057 408, Nám. Slobody 5,034 01 Ružomberok
Marian Bukovinský, IČO: 33 833 125, Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Predmetom zmluvy je nájom časti predmetu dražby, a to nebytové priestory - záhradnú
reštauráciu nachádzajúcu sa v záhradě tohto objektu pre účely Yykonávania podnikateFskej
činnosti a to v rozsahu tohto priestoru, ako aj pril'áhlé chodbové priestory a sociálně zariadenia.
Zmluva je uzavretá na dobu neurčitá a to od 1.1.2001. Nájomné je vo výške 130.000,-Sk ročně a
platí sa štvrťročne dopředu. V nájomnom nie sú zahrnuté platby za elektrická energiu,
vykurovanie, vodné a stočné a odvoz smetí.
Dodatok č. 5 k vyššie uvedenej nájomnej zmluve zo dňa 1.1.2003, predmetom ktorého je změna
nájomcu, resp. ktorým od zmluvy odstupuje nájomca Miroslav Macek.
Súhlas so stavebnými úpravami (vo formě zmluvy) zo dňa 10.12.2000 uzavretý medzi
prenajímateFmi:
Stanislav Gejdoš, Borbisova 1969/28, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vlasta Gejdošová, Borbisova 1969/28, 031 01 Liptovský Mikuláš
a nájomcom:
Miroslav Macek, IČO: 35 057 408, Nám. Slobody 5,034 01 Ružomberok
Marian Bukovinský, IČO: 33 833 125, Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu prenajímateFa nájomcovi so stavebnými úpravami opláštenie existujúceho záhradného sedenia a zhotovenie sociálnych zariadení. Nájomca nemá
právo požadovať od prenajímateFa náhradu nákladov vynaložených na vykonanie stavebných
úprav. PrenajímateF súčasne zriaďuje v prospěch nájomcu a jeho zákazníkov právo na přechod a
prejazd k predmetu nájmu cez bránu z ulice 1. mája Liptovský Mikuláš. Toto právo sa zriaďuje
bezodplatne.
PrenajímateF a nájomca sa dohodli, že ak nájom bude trvať po dobu 15 rokov odo dňa podpisu
zmluvy, je nájomca oprávněný bezplatné nadobudnúť vlastnické právo k časti predmetu nájmu
/

(§496 Obchodného zákonníka) dotknutej stavebnými úpravami podl'a tohto súhlasu. ak toto právo
uplatní voči prenajímatel'ovi písomne.
Oznámenie Městského úřadu Liptovský Mikuláš k ohláseniu stavebných úprav na p.č. 91, k.ú.
Liptovský Mikuláš zo dňa 31.5.2001.
Dodatok k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov uzavretý dňa 31.12.2008 medzi:
prenajímatel'mi:
Stanislav Gejdoš, Krátká 4474/4,031 01 Liptovský Mikuláš
a nájomcom:
Marian Bukovinský, IČO: 33 833 125, Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dodatok k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov uzavretý dňa 10.6.2014 medzi:
prenajímatermi:
Stanislav Gejdoš, Krátká 4474/4,031 01 Liptovský Mikuláš
a nájomcom:
Marian Bukovinský, IČO: 33 833 125, Komenského 1982/4,031 01 Liptovský Mikuláš
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov zo dňa 27.7.2006 uzavretá medzi
prenajímatePom:
Stanislav Gejdoš, Borbisova 1969/28, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vlasta Gejdošová, Borbisova 1969/28, 031 01 Liptovský Mikuláš
a nájomcom:
Michaela Hliniéancvá, Borbisova 1969/30,031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 43 234 950
Predmetom zmluvy je nájom časti predmetu dražby, a to nebytové priestory - nachádzajúce sa na
přízemí tohto objektu /ryba/ pre účely vykonávania podnikatelskej činnosti a to v rozsahu tohto
priestoru, ako aj pril'ahlé chodbové priestory a sociálně zariadenia. Celková výměra priestorov je
74 m2 /bývalá predajňa Ryba/. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a to od 1.8.2006. Nájomné je
vo výške 247.200,- Sk ročně a platí sa štvrťročne dopředu. V nájomnom sú zahrnuté platby za
elektrická energiu, vykurovanie, vodné a stočné, okrem odvozu smetí.
Dodatok č. 1 zo dňa 1.1.2008 a Dodatok zo dňa 31.12.2008 k vyššie uvedenej zmluve, ktorými sa
výška ročného nájomného upravuje na 9.296,- eur.
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov zo dňa 1.9.2007 uzavretá medzi
prcnajímateVom:
Stanislav Gejdoš, Borbisova 1969/28,031 01 Liptovský Mikuláš
Vlasta Gejdošová, Borbisova 1969/28, 031 01 Liptovský Mikuláš
a nájomcom:
Ing. Eva Luníčková, Priehradná 410/23, 031 01 Liptovský Mikuláš - Palúdzka, IČO: 43 750 788
Predmetom zmluvy je nájom časti predmetu dražby, a to nebytové priestory - nachádzajúce sa na
poschodí tohto objektu pre účely vykonávania podnikatePskej činnosti a to v rozsahu tohto
priestoru, ako aj priPahlé chodbové priestory a sociálně zariadenia. Celková výměra priestorov je
120 m2. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a to od 1.9,2007. Nájomné je vo výške 120.000,Sk ročně a platí sa mesačne dopředu, V nájomnom sú zahrnuté platby za električku energiu,
vykurovanie, vodné a stočné okrem odvozu smetí.
Dodatok zo dňa 31.12.2008 k vyššie uvedenej zmluve, ktorými sa výška ročného nájomného
upravuje na 3,984,- eur.
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov zo dňa 1.1.2013 uzavretá medzi
prenajímatel'om:
Stanislav Gejdoš, Krátká 4474/4,031 01 Liptovský Mikuláš
a nájomcom:
Gabriela Bukovinská, Nábr. A. Stodolu 1808/60, Liptovský Mikuláš
Predmetom zmluvy je nájom časti predmetu dražby, a to nebytové priestory - nachádzajúce sa na
poschodí tohto objektu pre účely vykonávania podnikatelskej činnosti a to v rozsahu tohto
priestoru, ako aj priPahlé chodbové priestory a sociálně zariadenia. Celková výměra priestorov je
35 m2. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a to od 1.1.2013. Nájomné je vo výške 1.800,- eur
ročně a platí sa mesačne dopředu. V nájomnom sú zahrnuté platby za elektrická energiu,
vykurovanie, vodné a stočné okrem odvozu smetí.
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Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov zo dna 15.5.2010 nzavretá medzi
prenajímatel'om:
Stanislav Gejdoš, nar. 3.5,1953, Krátká 4474/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vlasta Gejdošová, Krátká 4474/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
anájomcom:
Gabriela Bukovinská, Nábr. A, Stodolu 1808/60, Liptovský Mikuláš
Predmetom zmluvy je nájom Časti predmetu dražby, a to nebytové priestoiy - nachádzajúce sa na
poschodí tohto objektu pre účely vykonávania podnikatel'skej Činnosti a to v rozsahu tohto
priestoru, ako aj priFahlé chodbové priestory a sociálně zariadenia. Celková výměra priestorov je
20 m2. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a to od 15.5.2010. Nájomné je vo výške 1.680,- eur
ročně a platí sa mesačne dopředu. V nájomnom sú zahrnuté platby za elektrická energiu,
vykurovanie, vodné a stočné okrem odvozu smetí.
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov zo dňa 10.5.2013 uzavretá medzi
prenajímatel'om:
Stanislav Gejdoš, Krátká 4474/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
a nájomcom:
MTVA Office s.r.o., Sitnianska 23,974 11 Banská Bystrica, IČO: 47 036 371
Predmetom zmluvy je nájom časti predmetu dražby, a to nebytové priestory - nachádzajúce sa na
poschodí tohto objektu pre účely vykonávania podnikateřskej činnosti a to v rozsahu tohto
priestoru, ako aj priFahlé chodbové priestoiy a sociálně zariadenia. Celková výměra priestorov je
25 m2. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a to od 10.5.2013. Nájomné je vo výške 900,- eur
ročně a platí sa štvrťročne dopředu. V nájomnom sú zahrnuté platby za elektrická energiu,
vykurovanie, vodné a stočné okrem odvozu smetí.
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2014 uzavretá medzi
prenajímateFom:
Stanislav Gejdoš, Krátká 4474/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
a nájomcom:
Dušan Muhl, Nám. Slobody 1894/16, 960 01 Zvolen
Predmetom zmluvy je nájom časti predmetu dražby, a to nebytové priestoiy - nachádzajúce sa na
přízemí tohto objektu /bývalá výrobůa zmrzliny/ o celkovej výmere 35 m2 na charitatívny účel
/ubytovanie bezdomovcov/. Zmluva je uzavretá na dobu určitá a to od 1.10.2014 do 1.10.2017.
Nájomné je vo výške 1,- eur ročně a platí sa ročně dopředu. V nájomnom sú zahrnuté platby za
vodné a stočné.
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 16.1.2015 uzavretá medzi prenajímateFom:
Stanislav Gejdoš, Krátká 4474/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
anájomcom:
GEJSTA, s.r.o., Krátká 4474/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 525 408
Predmetom zmluvy je nájom časti predmetu dražby, a to nebytové priestory nachádzajúce sa na 1.
poschodí objektu (kancelária spredsieňou, kúpeFňou, WC s výhFadom na dvor Kolotočová
a kaderníctvo, ktoré sa nachádza na 1. poschodí objektu sWC apriestoimi pre upratovačku,
spolu 70 m2). Zmluva je uzavretá na dobu určitá a to na dobu 20 rokov odo dňa účinnosti tejto
zmluvy s právom nájomcu na predíženie doby nájmu o ďalších 3 krát 5 rokov. Výška nájomného
je 120,- eur ročně, v nájomnom nie sú zahrnuté platby za spotřebu energii.
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 5.1.2015 uzavretá medzi prenajímateFom:
Stanislav Gejdoš, Krátká 4474/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
anájomcom;
GEJSTA, s.r.o., Krátká 4474/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 525 408
Predmetom zmluvy je nájom časti predmetu dražby, a to nebytové priestory nachádzajúce sa na 1.
Poschodí objektu (kancelária spredsieňou, kúpeFňou, WC s výhFadom na dvor Kolotočová
a kaderníctvo, ktoré sa nachádza na přízemí objektu so vstupom z ul. 1. Mája /bývalé priestoiy
Ligarex, alebo somastudio/ spolu so skladíkom a WC o rozmeroch cca 50 m2. Zmluva je uzavretá
na dobu určitú a to na dobu 20 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy s právom nájomcu na
predíženie doby nájmu o ďalších 3 krát 5 rokov. Výška nájomného je 120,- eur ročně,
v nájomnom nie sú zahrnuté platby za spotřebu energii.
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 2.2.2015 uzavretá medzi prenajímateFom:

Stanislav Gejdoš, Krátká 4474/4,031 01 Liptovský Mikuláš
a nájomcom:
GEJSTA, s.r.o., Krátká 4474/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 525 408
Predmetom zmluvy je nájom časti predmetu dražby, a to nebytové priestory nachádzajúce sa
v zadnej časti objektu, oproti kotolni so vstupom cez objekt Kolotočová o ploché cca 35 m2.
Zmluva je uzavretá na dobu určitú a to na dobu 20 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy
s právom nájomcu na predíženie doby nájmu o ďalších 3 krát 5 rokov. Výška nájomného je 60,eur ročně, v nájomnom nie sú zahrnuté platby za spotřebu energii.
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov zo dňa 1,2.2015 uzavretá medzi
prenajímatel'om:
Stanislav Gejdoš, Krátká 4474/4,031 01 Liptovský Mikuláš
a nájomcom:
Vampiria, s.r.o., Pavlova Ves 42, 032 21 Pavlova Ves, IČO: 46 211 551
Predmetom zmluvy je nájom častí predmetu dražby, a to nebytové priestory - nachádzajúce sa na
přízemí tohto objektu, kotolftu a rozvodnu, vrátane rozvodov tepla teplej vody so skladíkom
a WC o celkovej výmere 50 m2 so vstupom z ulice 1. mája popod podchod, a to za účelom
vykonávania činnosti podl'a zmluvy o prevádzkovaní a správě technických zariadení zo dňa
1.2.2015. Kužívaniu označených nebytových priestorov má nájomca právo užívať aj priTahlé
chodbové priestory apodbráníe. Prenajímatel' zmluvou zriaďuje v prospěch nájomcu a jeho
zákazníkov právo na přechod aprejazd kpredmetu nájmu cez bránu zul. 1. mája pričom toto
právo sa zriaďuje bezodplatne. Zmluva je uzavretá na dobu určitú a to od 1.2.2015 do 31.12.2025
(na dobu 10 rokov), Nájomné je vo výške 12,- eur ročně a platí sa mesačne dopředu. V
nájomnom sú zahrnuté platby za električku energiu, vykurovanie, vodné a stočné okrem odvozu
smetí.
Zmluva o prevádzkovaní a správě technických zariadeni zo dňa 1.2.2015 uzavretá medzi
objednávatelem:
Stanislav Gejdoš, Krátká 4474/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
a prevádzkovatel'om:
Vampiria, s.r.o., Pavlova Ves 42, 032 21 Pavlova Ves, IČO: 46 211 551
Predmetom zmluvy je prevádžkovanie a správa technických zariadení na predmete dražby
prostredníctvom tretej osoby za odplatu 150,- eur mesačne vrátane DPH, odplata je splatná ročně
pozadu. Zmluva je uzavretá na dobu určitú a to na na dobu 20 rokov odo dňa účinnosti tejto
zmluvy s právom prevádzkovateFa na predíženie doby platnosti zmluvy o ďalších 3 krát 5 rokov.
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 6.1.2015 uzavretá medzi prenajímaterom:
GEJSTA, s.r.o., Krátká 4474/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 525 408
a nájomcom:
TP Trading, s.r.o., Guothova 1280/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47 594 94
Predmetom zmluvy je nájom časti predmetu dražby, a to nebytové priestory nachádzajúce sa v na
přízemí objektu sio vstupom z ul. 1. mája /bývalé priestory Ligarex alebo somastudio/ spolu so
skladíkom a WC o rozmeroch cca 50 m2. Zmluva je uzavretá na dobu určitú a to na dobu 5 rokov
odo dňa 1.3.2015 s právom nájomcu na predíženie doby nájmu o ďalších 3 krát 5 rokav. Výška
nájomného je 5.400,- eur ročně, v nájomnom nie sú zahrnuté platby za spotřebu energii.
Vlastník predmetu dražby ďalej předložil dražobníkovi následovně dokumenty:
Žiadosť vlastníka predmetu dražby zo dňa 16.4.2015 adresovaná Liptovskej galérii Petra Michala
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši týkajúca sa cudzej stavby - plot umiestnený na parcele č. 91/1.
Potvrdenie Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši zo dňa 16.4.2015 sp. zn. 4Cb/33/2015 o
podaní žaloby o zdržanie sa nakladania s vecou zo strany navrhovatefa Marián Bukovinský Mclub proti UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Rozhodnutie Krajského pamiatkového úřadu Žilina č.k. ZA-02/0170-03/ZP-Rk zo dňa 3.7.2002 o
schválení záměru úpravy domu č. 98/13.
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' F.
Spósob stanovenia ceny Hodnota predmetu dražby bola zistená podl'a Znaleckého posudku č. 14/2015 zo dňa
predmetu dražby:
19.2.2015, ktorý vypracoval znalec Ing. Anton MartvoS, znalec v odbore Stavebníctvo,
odvetvie Pozemné stavba, Odhad hodnoty nehnutel'ností, zapísaný v zozname znalcov,
tlmočníkov a prekladatďov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
pod evidenčným číslom 912214.
Suma ohodnotenia:
271.000,- EUR
G.
Najnižšie podáme:

271.000,- EUR

Minimálně prihodenie: 1.000,- EUR
H.
Dražobná zábezpeka:

30.000,- EUR

Spósob
zloženia 1. Bezhotovostný převod alebo vklad na účet dražobníka č. 6619894009/1111 alebo
dražobnej zábezpeky: SK7111110000006619894009, vedený vUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
a.s. s variabilným symbolom 3952015.
2. V hotovosti do pokladně dražobníka v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby
3. Banková záruka.
i. Notářská úschova,
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
1. Originál příkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky.
Doklad preukazujúci
zloženie dražobnej
Účastník bude připuštěný k dražbě, ak do otvoreiiia dražby bude dražobná zábezpeka
zábezpeky:
pripísaná na účet dražobníka,
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 Do otvorenia dražby.
dražobnej zábezpeky:
Vrátenie
dražobnej Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka
dražby alebo v hotovosti v mieste konania dražby ihned' po skončení dražby.
zábezpeky:
CH.
Spósob
úhrady Vydražitel' je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladně v sídle
ceny dosiahnutej dražobnika alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č.
6619894009/1111 alebo SK7111110000006619894009, vedený voUniCredit Bank Czech
vydražením:
Republic and Slovakia a.s. s variabilným symboloin 3952015, a to do 15 dní odo dňa
skončenia dražby v případe že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640 eur, v opačnom
případe hned' po ukončení dražby.
I.
1. termín-12.06.2015 o 12:00 hod.
Obhliadka
predmetu dražby:
2. termín- 29.06.2015 o 12:00 hod.
Záujemcovia o obhliadku sa můžu ohlásiť dražobníkovi aspoň jeden defi pred konáním
Organizačné
obhliadky na tel. č.: 02/5949 0111 Po- Pi, 8 00- 16 00. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č.
opatrenia:
527/2002 Z.7.. o dobrovolných dražbách je vlastník predmetu dražbv. držitel' alebo
náiomca Dovinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
J.
Nadobudnutie
vlastnického
práva k predmetu
dražby:
Podmienky

Ak vydražitel' zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote , prechádza na neho
vlastnické právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po
nadobudnutí vlastnického alebo iného práva vydražitel'ovi potvrdenie o vydražení predmetu
dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notářská zápisnica vydá dražobník
vydražitelovi dve vyhotovenia osvědčeného odpisu notárskej zápisnice.
1. Po nadobudnuti vlastnického práva alebo iného práva k predmetu dražby
odovzdá
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odovzdania
dražobník bez zbytečného odkladu vydražitel'ovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú
předmětu dražby: vlastnické právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva
vydražitel'a k predmetu dražby a vydražitel' prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnutel'nosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať
predmet dražby na základe predloženia osvědčeného odpisu notárskej zápisnice adoloženia
totožnosti vydražiteli bez zbytečných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať
zápisnicu o odevzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše
predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražitel' a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice
dostane predchádzajúci vlastník adve vyhotovenia dostane vydražitel'. Ak niektorá osoba
odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici
a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobě.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatfm predmetu dražby nesie vydražitel'. Táto
povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou sposobil
predchádzajúci vlastník, majitel' alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou,
ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteíovi za škodu spósobenú
omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
K.
Poučenie podii
§21 ods. 2 až 6
zákona
527/2002 Z.z.
o dobrovoíných
dražbách:

1, V případe, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo ak boli porušené ustanovenia
zákona o dobrovolných 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, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dóvody neplatnosti
dražby súvisia so spácháním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom
má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlášený trvalý pobyt podii
zákona č. 253/1998 Z.z, o hlášení pobytu občanov Slovenskej republiky aregistri obyvateťov
Slovenskej republiky v znění zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto případe je možné domáhať sa
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V případe spoiočnej dražby bude neplatná len tá
časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podii bodu 1. písmena K tohto oznámenia o dražbě, je
povinná oznámiť příslušnému okresnému úřadu katastrálnemu odboru začatie súdneho
konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podii bodu 1. písmena K tohto
oznámenia o dražbě, sú navrhovatel' dražby, dražobník, vydražitel', predchádzajúci vlastník
a dotknutá osoba podii bodu 2. písmena K tohto oznámenia o dražbě.
4. Ak súd určí dražbu za neplatná, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť zdóvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo
příčinou 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 vlastnické právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

L.
Meno a priezvisko notára:

JUDr. Marta Pavlovičová

Sídlo:

Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
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Za dražobníka:

Za navrhovatel'a:

V Bratislavě dňa .2.

V Bratislavě dňa..,

Pečiatka:

Pečiatka:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zalvaničiiej banky.
Šaucové l/A, 813 33 Bratislava
•22-

Podpis:

Podpis:

Mgr. Martin Krnčan
Dražobná spoločnosť, a.s.
Funkcia: Clen představenstva

JUDr. Igor Hrdlfk

#

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Funkcia: manažér odboru Vymáhania
a režtrukturalizácie úverov SK
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Podpis:
JUDr. Denisaý
UniCredit Bank Caíech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Funkcia: manpér oddelenia Právneho vymáhania
úverov SK
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OSVEDCENIE
o pravosti podpisu
Podťa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: JUDr. Igor Hrdlfk, dátum narodenia
r.č.
, bytom
.
•
, ktorého(ej) totožnosť som zistil
(a) zákonným spósobom, sposob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz,
séria a/alebo číslo: ]
, ktorý(á) podpis na listině uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvědčených
podpisov přidělil podpisu pořadové číslo O 347541/2015.

Bratislava dňa 28.5.2015
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Martiáa Štvrtecká
zaměstnanec poverený notárom
JUDr. Dagmar Hudecovou
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OSVEDCENIE
o pravosti podpisu
Podfa kruhy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Denisa Zibrinová, dátum narodenia
r.č. >
i
, bytom
, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným
spósobom, sposob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Cestovný pas, séria a/alebo číslo:
•" ktorý(á) podpis na listině uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvědčených podpisov přidělil
podpisu pořadové číslo O 347542/2015.

Bratislava dňa 28.5.2015

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivost skutečnosti
uvádzaných v listině (§58 ods. 4
Notářského poriadku)
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Martina Štvrtecká
zaměstnanec poverený notárom
JUDr. Dagmar Hudecovou

