
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA 
*•" • i 

VYVESENÁ DŇA: " 2 "02" 2015 

ZVESENÁ DŇA:|" 
w 

PODPIS: 

Dražobník: 

11 2015 
|Ui3 •žX-j&SSZ. 

Mtef Miimsé?at 
, ,  <v 

• Ě ít "í; -'í K'v;. $ i (t í •'.<; V -j ail >..•<' 5?| s; 5 Si SS?í ň - 1 , A i - '! , áfjá rv,cs,* 

DU-POS DD 055a/2014 

;> fA ©ij-S 

DUPOS dražobná, spol. s r.o. 
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava 
IČO 36 233 935 
spolocnost je zapisana v obchodnom registri OS Trnava vo vložke c. 
11681/T, oddiel: Sro. 
zastúpená: Mgr. Monika Chorváthová, konáte!' 

Navrhovatel' dražby: Slovenská spořitelna, a.s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO 151653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, 
vložka č. 601/B 

i i 
Dátum konania dražby: 11.03.2015 

Čas otvorenia dražby: 10:00 hod. 

Miesto konania dražby 

Opakovanie dražby: 

Predmet dražby: 

Club Hotel OLYMPIA, Partizánska ul. 684/80, 058 01 Poprad 
konferenčně miestnosť 

prvá opakovaná dražba 

LV č. 7. 
,r'< 

Okrěsný ůrad, katastrálny 
. odbor 

7' Á;"T' 77,-i 
Katastrá 1 ne; územíe • Okres -y!;' 

' •;<: . .'•7V'Ý37'-
Obec 

76 Liptovský Mikuláš Demánová Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 

Parcely registra "C" 
v Parcelně 

číslo 
; • - , ' ;• 'r"\ • . ;Ť 

Druh pozemku Výměra/m / • %' $ "VÍR ^ ,VR '7 j, ^ i'~ ,v,'- $ o ' »/ 

2/4 Zastavané plochy a nádvoria 503 

2/20 Záhrady 289 

Stavby 

Súpišňé číslo Parcela 
• - T-

' j Druh stavby ' Á y '; 

189 2/4 Rodinný dom 

Opis a stav predmetu Rodinný dom súp. č. 189 je samostatné stojací postavený na rovinatom 
dražby: pozemku KN p.č. 2/4. Dom má dve nadzemné podlažia a čiastočne 

obytné podkrovie. Je postavený na betónovom základe. Obvodové 
murivo je vyhotovené z tehlového muriva. Zastrešenie je riešené krovom 
so škridlovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z 
pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové. Dom je 
napojený na veřejný rozvod vody, kanalizáciu, elektro a plyn. Vstup do 
domu je v úrovni medzipodesty medzi I.NP a II.NP po vonkajšom 
betónovom schodisku. 
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i. Np , i 
Vstup na I.NP je z pristavanej vstupnej chodby, ktorá je umiestnená v 
zadnej časti za rodinným domom a tiež cez vnútorné schodisko zo; 
vstupnej chodby v dome. Podlažie dispozičně pozostáva z nasledovných* 
miestností: chodba so schodiskom s povrchom z PVC, dve izby, kúpel'ňa s 
WC, sklad, kotolňa a chodba. Podlahy sú vyhotovené následovně: v 
chodbě so schodiskom, v izbách a v sklade sa nachádza PVC, v chodbě a 
v kúpel'ni s WC je keramická dlažba, v kotolni je poter. V kúpeTni s WC sa 
nachádza smaltovaná vaňa s vodovodnou pákovou batériou so sprchou a 
WC s nádržkou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpelne 
ako aj okolo WC a vane. Radiátory sú oceTové. V kotolni sa nachádza 2x 
elektrický bojler na ohřev TÚV v dome a plynový kotol na vykurovanie 
domu. Okná sú dvojité v drevenom ráme, dveře sú hladké plné. 
Elektroinštalácia je svetelná. Suterén je vyhotovený z tehlového muriva, 
pričom z vonkajšej strany nad terénom je obložený kamenným 
obkladom. 
II. NP 
Vstup na podlažie je po vonkajšom vstupnom schodisku do domu. 
Podlažie dispozičně pozostáva z nasledovných miestností: vstupná^, 
chodba, chodba, tri izby, WC, kúpelňa, kuchyňa a komora. V kúpeTni 
nachádza smaltovaná vaňa a keramické umývadlo. Na vani sú pákové) 
batérie, naopak na umývadle je klasická batéria na kohútiky. Vo Wc sa 
nachádza WC s hornou nádržkou. V predsieni do WC sa nachádza 
keramické umývadlo s klasickou vodovodnou batériou. V kuchyni sa 
nachádza kuchyňská linka s nerezovým drezom s vodovodnou pákovou 
batériou, plynový sporák je s elektrickou rúrou ako aj digestoř. 
Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a 
sporáka. Okná sú dvojité v drevenom ráme, dveře súhladké plné. V 
kúpeTni s WC sa nachádza WC so spodnou nádržkou, keramické 
umývadlo a smaltovaná vaňa. Keramický obklad je vyhotovený dookola 
celého WC. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Elektroinštalácia je 
svetelná. Vykurovanie podlažia je ocelovými radiátormi. 
Podkrovie 
Vstup do podkrovia je po betónovom schodisku z chodby II.NP. Podlažie 
dispozičně pozostáva z nasledovných miestností: chodba so schodiskom, 
dve izby, ostatné časti tvoria povalový priestor. Podlahy sú vyhotovené -
v jednej izbe je poter a v druhej izbe sa nachádzajú parkety. Schody sú 
betonové s povrchom z PVC. V chodbě sa nachádza kuchyňská linka 
smaltovaným drezom bez vodovodnej batérie, ďalej keramické umývaa.J®* 
s klasickou vodovodnou batériou. Okná sú dvojité v drevenom ráme, 
dveře sú hladké plné. Vykurovanie je ocelovými radiátormi. 
Elektroinštalácia je svetelná. 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. 

Popis práv a závazkov - ZÁLOŽNĚ PRÁVO NA NEHNUT. - KN-C PARCELU ČÍSLO 2/4,2/20 A 
k predmetu dražby: RODINNÝ DOM S.Č.189 POSTAVENÝ NA POZEMKU KN P.Č.2/4 PRE 

ZÁLOŽNÉHO VERITELA: SLOVENSKÁ SPOŘITELNA,A.S. SUCHÉ -MÝTO 4, 
BRATISLAVA (00151653) NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY ČÍSLO:ZO 
DNA 15.2.2008, DRUH POHLADÁVKY: SPLÁTKOVÝ ÚVĚR - V 573/2008, 
- Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnuteTnosť EX 2715/08, Mgr. Štefan Marček 
Lučenec, Z-1992/2009, 
- VI.1 Kostolný Jaroslav - podiel 1/1 - Záložné právo pre Město Liptovský 
M ikuláš,č. k. Da P: 2010/01674/1-Pr,Z-815/2010, 
- Exekučný příkaz na zriadenie exekučného záložného práva na 
nehnuteTnosť Ex 98/11, JUDr. Jaroslav Mráz Bratislava, Z-3488/2011, 
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- VI. 1 Kostolný Jaroslav - podiel 1/1 Záložně právo pre Město Liptovský 
Mikuláš,č.k. Da P.:2012/04628/l-Pr.,Z-3339/2012, 
- VI.1 Kostolný Jaroslav - podiel 1/1 - Exekučný příkaz na vykonanie 
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnutefnosti EX 
5021/2012,JUDr.Pavel Halás,Bratislava,Z-4609/2013, 
- Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnutefnosť EX 2121/2013, JUDr. Martin Rišian 
Žilina, Z-197/2014 
- Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnutefnosť EX 672/2014, JUDr. Peter Matejovie 
Lipt. Mikuláš, Z-3628/2014, 
Poznámka: 
- Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva na nehnuteTnosť EX 2121/2013, JUDr. Martin Rišian Žilina, P-
30/2014 

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby. 

Znalecký posudok: 

Číslo znaleckého posudku Menoznalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu 
113/2014 Ing.Lenka 15.06.2014 105 000,00 € 

Ďurechová 

Najnižšie podanie : 94 500,00 € 

Minimálně prihodenie: 400,00 € 

Výška dražobnej 15 000,00 € 
zábezpeky: 

Spósob zloženia Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka 
dražobnej zábezpeky: najneskór do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhradě týmto 

alebo zákonom povoleným sposobom alebo vo formě bankovej záruky. 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou. 

Adresa a číslo účtu na DUPOS dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova 17, Trnava, číslo účtu: 
zloženie dražobnej 0285910242/0900 (IBAN SK58 0900 0000 0002 8591 0242), Var. 
zábezpeky: Symbol: 0552014 

Lehota na zloženie do otvorenia dražby 
dražobnej zábezpeky: 

Doklad, preukazujúci Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na 
zloženie dražobnej bankový účet v hotovosti, příjmový pokladničný doklad dražobníka, 
zábezpeky: banková záruka. 
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Spósob vrátenia Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražii; 
dražobnej zábezpeky: dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky 

bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upuštění od dražby, 
najneskór však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia oct 
dražby. 

Úhrada ceny dosiahnu- V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o 
tej vydražením: dobrovolných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražitelovi 

do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej 
vydražením je vydražitel' povinný zaplatit' dražobníkovi do 15 dní od: 
skončenia dražby, pokial' sa vydražitel' nedohodne s navrhovatelom 
dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet 
dražobníka, podia vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. 
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražitel 
povinný zaplatit' cenu dosiahnutú vydražením hned' po skončení dražby. 

Obhliadka predmetu Obhliadka 1: 23.02.2015 12:00 hod. 
dražby/dátum a čas: Obhliadka 2: 27.02.2015 12:00 hod. m 

Organizačně pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom 
telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, připadne na 
mobilnom čísle 0911 876 895. 

Podmienky odovzdania 
predmetu dražby 
vydražitelovi: 

Vlastnické právo k predmetu dražby prechádza na vydražitela udelením 
príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo 
prechádza na vydražitela odovzdaním predmetu dražby zápisnicou 
o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po 
předložení osvědčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti 
vydražitela. 

Notár, ktorý osvědčí JUDr. Miroslav Červeňák, Sov. hrdinov 200/33, Svidník 
priebeh dražby 
notářskou zápisnicou: 

Poučenie: 

V případe, ak sa spochybňuje platnost' záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia 
zákona o dobrovolných dražbách, móže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na 
svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnost' dražby. Toto právo zaniká, ak sa 
neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem případu, 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. V případe spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto 
rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná oznámit' príslušnej 
správě katastra nehnutelností začatie súdneho konania. 

Účastníkmi súdneho konania o neplatnost' dražby sú navrhovatel dražby, 
dražobník, vydražitel, predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak vydražitel zmařil dražbu 
alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 

Neplatnost' dražby nie je možné vyslovit' z dóvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo 
příčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na 
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tom istom mieste a keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má 
k predmetu dražby iné ako vlastnické právo vykonat' riadnu obhliadku predmetu dražby. 

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majů k predmetu dražby iné práva, že ich móžu 
preukázať najneskór do začatia dražby a uplatnit' na dražbě ako dražitelia. 

Účastníkom dražby móže byť osoba, ktorá spíňa podmienky ustanovené Zákonom č. 
527/2002 Z.z. o dobrovolných dražbách a dostavila sa s cielom urobit' podanie. Ostatně 
osoby platia vstupné 3,32 EUR. 

V Bratislavě dnaV^ .01.2015 

za Navphovatela: 

Mgr. Adriana Chorvát<Wá 
vedúca odd. Vymáhania nesplácaných 

pohladávok 
odbor Reštrukturalizácie a vymáhania 

Slovenská spořitelna, a.s. 

JUDr. Dagmar Lančaričová 
specialista odd. Vymáhania 

nesplácaných pohladávok 
odbor Reštrukturalizácie a vymáhania 

Slovenská spořitelna, a.s. 

za Dražobníka: 

Mgr. Monika Chorváthová 
konáte! 

DUPOS dražobná, spol. s r.o. 

5/5 


