
.VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA 

•VYVE3ENÁ DŇA: •• 9 -0?- 2015 
ZVESENÁ DŇA: 

PODPIS: 

! 
: 

i 

9 -03- 2015 

DD 156/2015 

Dražobník: 

Navrhovatel' dražby: 

Dátum konania dražby: 

Čas otvorenia dražby: 

Miesto konania dražby: 

Opakovanie dražby: 

Predmetom dražby je súbor nehnuteťnosti: 

Dražobná spoločnosť, a.s. 
Gunduličova 3, 811 05 Bratislava 
IČO: 35 849 703 
IČ DPH: SK2021706280 
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka č. 3070/B 
zastúpená: Mgr. Martinom Krnčanom, členom představenstva 

Slovenská sporiteťňa, a.s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO: 00 151 653 
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka č. 601/B 

09.03,2015 

10:20 hod. 

Best Western PLUS Palace Hotel POLOM, Hviezdoslavova 22, 010 01 
Žilina, miestnosť „Biely salónik" 

prvé kolo dražby 

PREDMET DRAŽBY 6.1 - spoluvlastnicky podiel 1/1 

Základná špecifikácia: • 

Číslo LV: 
1007 

Okres: Liptovský Mikuláš 

Obec: Liptovský Mikuláš 

Katastrálně územie: Okoličné 

Okresný úrad, katastrálny odbor: Liptovský 
Mikuláš 

Pozemky, parcely registra "C" evidované v katastrálně] mape 

Parcelně 
číslo: 

Druh pozemku: Výměra v nY: poznámky - charakteristika -
příslušnost' k ZŮO -EL: 

740/1 Orná póda 19427 

740/3 Orná póda 10000 

PREDMET DRAŽBYč. 2-spoluvlastnicky podiel 1/1 

Základná špecifikácia: 

Číslo LV: 
.1008 

Okres: Liptovský Mikuláš 

Obec: Liptovský Mikuláš 

Katastrálně územie: Okoličné 

Okresný úrad, katastrálny odbor: Liptovský 
Mikuláš 

Pozemky, parcely registra "C" evidované v katastrálnej mape 

Parcelně 
číslo: 

Druh pozemku: Výměra v nY: poznámky - charakteristika -
příslušnost' k ZÚO -EL: 

740/4 Orná póda 585 



PREDMET DRAŽBY č.3-spoluvlastnicky podieM/1 

Základná špecifikácia: 

Číslo LV: 
1083 

Okres: Liptovský Mikuláš 

Obec: Liptovský Mikuláš 

Katastrálně územie: Okoličné 

Okresný úrad, katastrálny odbor: Liptovský 
Mikuláš 

Pozemky, parcely registra "C" evidované v katastrálnej mape 

Parcelně 
číslo: 

Druh pozemku: Výměra v m^: poznámky - charakteristika -
příslušnost" k ZÚO -EL: 

740/5 Orná póda 9946 

PREDMET DRAŽBY č. 4 - spoluvlastnicky podiel 11 , 

Základná špecifikácia: 

Číslo LV: 
1084 

Okres: Liptovský Mikuláš 

Obec: Liptovský Mikuláš 

Katastrálně územie: Okoličné 

Okresný úrad, katastrálny odbor: Liptovský 
Mikuláš ; . 

Pozemky, parcely registra "C" evidované v katastrálnej mape 

Parcelné 
číslo: 

Druh pozemku: Výměra v m'': poznámky - charakteristika -
príslušnosť k ZÚO -EL: 

740/6 Orná póda ' 573 

Predmet dražby sa.draží tak ako „stojí a leží". 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby: 

Pozemky, ktoré sú predmetom dražby sú evidované-vkatastri nehnutefnosti ako-orná podá mimo 
zastávaného územia obce v.k.ú. Okoličné. Přístup je zhlavrrej miestnej komunikácie Liptovský Mikuláš -
Liptovský Hrádok. K hranici pozemkov sú privedené inžinierske siete (napr. vodovod, elektřina, kanalizácia). 
pozemky, ktoré sú predmetom dražby sa nachádzajú na sútoku vodného toku Stošianka (Stošický) 
a vodného toku Váh. 

V súlade s vyjádřením Města Liptovský Mikuláš zo dňa 2. 7. 2014 (Městský úrad, útvar hlavného architekta) 
a podia platného územného plánu města Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením městského 
zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závazná časť bola. vyhlášená ^ 
všeobecne závazným nariadením města Liptovský Mikuláš Č.7/2010/VZN dna 16.12.2010 s účinnosťou J 
dňom 1.1.2011 v znění zmien a doplnkov sa pozemky, ktoré sú predmetom dražby nachádzajú 
v urbanístickom bloku „územie priemyselnej a stavebnej výroby". Max. výšková hladina zástavby 
v predmetnom bloku sú 2 nadzemné podlažia a max. zastavanosť pozemkov je 50%. 
Prevládajúcim funkčným využitím je formujúce typický charakter prostredia charakteristický nekompaktnou 
zástavbou, tvořenou prevažne zástavbou halových a technologických objektov, sústredených v neveřejných 
areáloch, s nízkým podielom zelene a vysokým podielom spevnených ploch, s vysokými nárokmi na obsluhu 
nákladnou dopravou a nízkými nárokmi na kvalitu životného prostredia. Najma: zariadenia priemyselnej 
výroby a stavebníctva, zariadenia energetiky lokáineho významu, sklady, zariadenia výrobných služieb. 
Přípustné je funkčně využitie zvyšujúce komplexnost' služieb pře priemyselnú a stavebná výrobu 
a nelimitujúce jeho využitie pre tieto funkcie. Najma: administrativně budovy slúžiace priFahlým výrobným 
arěálom, zariadenia obchodu a služieb viazané na priemyselnú výrobu, zariadenia veřejného stravovania, 
zariadenia pre šport a rekreáciu lokáineho významu, hromadné garáže, obslužné areály pře doprávu, plochy 
upravenej zelene, zariadenia technickej infrastruktury slúžiace pre obsluhu územia, obslužné komunikácie, 
plochy a objekty statickej dopravy, ČSPH, špecifické zariadenia dopravy lokáineho významu okrem heliportu 
podmienené preverením podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohfadňovať 
nielen -územnotechnieké předpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia", zariadenia odpadového 
hospodárstva 
Nepřípustné je funkčně využitie, ktoré je svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi nezlučiterné 
s prevládajúcim využitím územia pre priemyselnú a stavebná výrobu. Najma: rodinné domy, bytové domy,. 



zariadenia přechodného ubytovania, zariadenia kultúry, školstva, zdravotnictva, sociálnych služieb, 
zariadenia OV celoměstského a regionálneho významu, zariadenia pre sport a rekreáciu celoměstského 
a regionálneho významu, zariadenia poFnohospodárskej výroby, zariadenia nadradených sysiémov 
technickej infraštruktúry, zariadenia pohrebníctva (cintoríny, urnové háje, krematoria). 
Pozemky sa nachádzajú v navrhovanom rozvojovom území bez vybudovaných sietí technickej infraštruktúry. 
Pri výstavbě v navrhovaných v rozvojových územiach v zmysle schváleného územného plánu města 
Liptovský Mikuláš v znění zmien a doplnkov je potřebné obstarat urbanistická štúdiu, ktorá navrhne 
dopravná a technická infraštruktúru celého urbanistického bloku, a ktorá bude podkladom pře vypracovanie 
ázemného plánu zóny resp. územný plán zóny. 
Z východnej strany pozemkov pare. reg. „C" 740/1,3,5 a po pozemkoch pare. reg. „C" 740/ 4,6 k.ú. Okoličné 
je plánovaná čestná komunikácia FT B1 (1/18 ) MZ 14/50 s napojením na súčasná štátnu cestu č, 1/18, 
ktorá je navrhovaná ako FT B2 MZ 8,5/60. 

Na listoch vlastníctva, na ktorých je evidovaný sůbor nehnuteFností, ktorý je predmetom dražby nie sú 
zapísané inžinierske siete vedené cez pozemky ako věcné bremená. Skutočností týkajúce sa inžinierskych 
sietí, vedení, prípojok, zariadení a pod. a s tým súvisiace práva a povinnosti sú uvedené v časti popis práv 
a závázkov viaznucich k predmetu dražby. 

Popis práv a závazkov viaznucich k predmetu dražby: 

Na LV 1007: 
Záložné právo na tu vedené nehnuteFnosti KN p.č. 740/1, 740/3 pre záložného veritera: Slovenská 
sporiteFňa, a.s,, Suché mýto 4, Bratislava (00151653) na základe záložnej zmluvy zo dňa 13.7.2007, druh 
pohFadávky: úvěr - V 2426/2007; 

Na LV 1008: 
Záložné právo na tu vedené nehnuternosti KN p.č. 740/4 pre záložného veriteFa: Slovenská sporiteFňa, a.s., 
Suché mýto 4, Bratislava (00151653) na základe záložnej zmluvy zo dňa 13.7.2007 , druh pohFadávky: áver 
-V 2426/2007; 

Na LV 1083: 
Záložné právo na tu vedené nehnuteFnosti KN p.č. 740/5 pre záložného veriteFa: Slovenská sporiteFňa, a.s., 
Suché mýto 4, Bratislava (00151653) na základe záložnej zmluvy zo dňa 13.7.2007 , druh pohFadávky: áver 
- V 2426/2007; 

Na LV 1084: 
•Záložné právo na tu vedené nehnuteFnosti KN p.č. 740/6 pre záložného veriteFa: Slovenská sporiteFňa, a.s., 
Suché mýto 4, Bratislava (00151653) na základe záložnej zmluvy zo dňa 13.7.2007 , druh pohFadávky: úvěr 
-V 2426/2007; 

Vyššieuvedené záložné práva viaznuce na predmete dražby neovpiyvňujú hodnotu predmetu dražby 
podstatným spósobom, kedže v zmysle ustanovenia § 151 ma ods. 3 a 151 md ods. 1 písm. i) zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, vydražiteF nadobudne predmet dražby bez záložných práv. 

Na listoch vlastnictva, na ktorých je evidovaný sůbor nehnuteFnosti, ktorý je predmetom dražby nie sá 
zapísané inžinierské siete vedené cez pozemky ako věcné bremená. 

Na základe vyjadrenia Slovenského vodohospodářského podniku š. p. OZ Piešťany, pozemky, ktoré sá 
predmetom dražby sa nachádzajú na sútoku vodného toku Stošianka (Stošický) a vodného toku Váh. Jedná 
sa o drobný vodný tok Stošianka hydrologické číslo poradia:4-21-02, číslo v správcovstve: 619, KN-C p. č. 
1260/4, druh pozemku vodná plocha, bez založeného LV, k. ú. Okoličné. V zmysle vyhlášky č. 211/2005 
Z. z. je vodný tok Váh vodohospodářsky významný vodný tok, hydrologické číslo poradia; 4-21-01, číslo 
v správcovstve: 3, KN-C p. č. 738/1, druh pozemku vodná plocha, bez založeného LV, k. ú. Okoličné. Vodný 
tok Stošianka (Stošický) bol regulovaný ešte v čase, ked jeho správcom bola Štátna melioračná správa. 
Slovenský vodohospodářsky podnik, š. p. OZ Piešťany nemá k dispozícii projektová dokumentáciu a ani 
technický pasport, podFa ktorého je možné určit' na aká kapacitu bol vodný tok v minulosti regulovaný. 
V úseku od čestného mosta až po zaůstenie do Váhu (nakoFko sa jedná o extravilán) koryto vodného toku 
nie je pravidelné čištěné od dnových nánosov, svahy a príbrežná zóna sá zarastené vegetáciou stromov 
a kríkov, takže súčasná kapacita je menšia ako projektovaná. Na vodnom toku Váh, do ktorého vodný tok 



Stošianka (Stošícký) zaúsťuje, bola v minulosti vybudovaná MVE Okoličné (vaková hať pod mostom), takže 
prietoky. v korytě vodného toku Váhu sú ovplyvnené vzdutou hladinou hate. V predmetnej lokalitě neboio' 
zaznamenané vybreženie vód, čo však neznamená; že v případe povodně Q50 až Q100 takáto situáeia 
nemóže nastat'. Relevantnú informáciu bez hydrotechnických výpočtov v.súčasnosíí nie je možné poskytnut'. 
Vzhl'adom na skutočnosť, že v minulosti neboio -v území, kde sa predmet dražby nachádza zaznamenané 
žiadne povodňové riziko, předmětná lokalita sa v súčasnosti javí ako lokalita bez povodňového rizika, 
s prihliadnutím na skutočnosť, že v případe, ak budú pozemky v budúcnosti využívané na stavebné účely 
bude potřebné vypracovat' hydrotechnický výpočet, ktorý stanoví ochranu daného územia ohíadom Q100. 

Podfa vyjadrenia Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (cfalej len „LVS"), ktoré bolo dražobníkovi 
doručené, cez predmet dražby prechádza potrubie verejnej kanalizácie PVC DN 600 s pásmom ochrany, 
ktoré siaha do vzdialenosti 2,5 m od vonkajšieho pódorysného okraja potrubia na každú stranu. 

Na základe vyjadrenia SPP - distribúcia, a. s. Bratislava na parcelách, ktoré sú predmetom dražby, sa siete 
vo vlastníctve SPP - distribúcia, a. s. nenachádzajú. SPP - distribúcia, a. s. neuvažuje o rozšírenj sietí na 
předmětných parcelách ani v roku 2015. 

Na základe vyjadrenia Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, a. s. (cfalej len „SSE-D") sa v lokalitě, kde 
sa nachádza predmet dražby nenachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku alebo v správě SSE-D. 
SSE-D zároveň dražobníka informovala, že na základe Stavebného povolenia č. ÚR a SP 2014/00952-
04/Hav zo dňa 4.6.2014, vydaného Mestom Liptovský Mikuláš, ktoré nadobudlo právoplatnost' 21,7.2014. 
vybuduje SSE-D vsúbehu s cestou 1/18 podzemné vedenie VN pre plánovanú .transformačnú stanicu 
Beňadiková - fahký priemyseí cez parcely reg. „C" č. 740/3, 740/4, k. ú. Okoličné. Plánované ukončenie 
stavby je v r. 2015. 

Z vyjadrenia spoločnosti SkyToll, a.s. vystupujúcej na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby 
elektronického vyberu mýta uzatvorenej dňa 13.1.2009 s Národnou diafničnou spoločnosťou, a. s. ako 
správcom vyberu mýta a spoločnosťou SkyToll, ako osobou poverenou správcom výběru mýta vyplývá 
existencia eíektrickej přípojky NN pre mýtnu bránu 29A na pozemkoch, ktoré sú predmetom dražby. 

Podťá vyjadrenia.Slovák Telekom, a. s, sa vzáujmovom území dojde do styku so sieťami elektronických 
komunikácii Slovák Telecom, a.s .Existujúce zariadenia sú chráněné .ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 
351/2011 Ž. z.) a zároveň je potřebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochraně'proti 
rušeniu. 

Na základe dražobníkovi dostupných informácii je predmet dražby v užívaní prepolYiohospodársku výrobu 
a to bez písomnej zmluvy. 

Na listoch vlastníctva, na ktorých je evidovaný súbor nehnuteíností, ktořý je predmetom dražby nie sú 
zapísané inžinierske siete vedené cez pozemky ako věcné bremená. 

Znalecký posudok: . 

Číslo 
znaleckého 
posudku: 

Menoznalca: Dátum 
vyhotovenia: 

186/2014 lňg. Zuzana Ponechalová 04.12.2014 

Všeobecná hodnota bez závad: 
198.209,90 EUR 
Všeobecná hodnota práv a závad 
s vplyvom na všeobecná hodnotu -
znižuje: 45.519,87 EUR 
Všeobecná hodnota predmetu dražby 
(je určená vzmysle § 12 ZoDD, t.j. 
rozdiel všeobecnej hodnoty stavieb bez 
závad a všeobecnej hodnoty práv 
a závad s vplyvom na všeobecná 
hodnotu vo výške 152.690,03 EUR) 



Najnižšie podáme: 387.000,-EUR 

Minimálně prihodenie: 1.000,- EUR 

Výška dražobnej zábezpeky: 45.000,- EUR 

Sposob zloženia dražobnej 
zábezpeky: 1. Bezhotovostný převod alebo vklad na účet dražobníka , 

2. V hotovosti do pokladně dražobníka v mieste konania dražby, 
3. Banková záruka, 
4. Notářská úschova. 

Adresa a číslo účtu na 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: V hotovosti do pokladně dražobníka v mieste konania dražby alebo 

prevodom na číslo: 0634824693/0900 vedený v Slovenskej sporiteíni, a. s. 
(IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX) s variabilným 
symbolom 1562015. 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky: Do otvorenia dražby. 

Doklad, preukazujúci 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: 1. Originál příkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej 

zábezpeky. Účastník bude připuštěný k dražbě, ak do uplynutia lehoty na 
zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka pripísaná. na účet 
dražobníka, 
2. Příjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, 
Účastník bude připuštěný k dražbě, ak do uplynutia lehoty na zloženie 
dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka ziožená do pokladně, 
dražobníka, 
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 
4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu. 

Bez zbytočného odkladu po skončeni dražby bezhotovostným prevodom na 
účet účastníka dražby alebo v hotovosti. 

Vydražitel' je povinný zaplatit' cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do 
pokladně dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na 
účet dražobníka číslo: 0634824693/0900 vedený v Slovenskej sporiteíni, a. 
s. (IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX) s variabilným 
symbolom 1562015 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Ak nie je cena 
dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- EUR, je vydražitel povinný 
zaplatit'cenu dosiahnutú vydražením hněď po skončení dražby. 

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 

Přechod práv a závazkov 
viaznucich na predmete 
dražby: 1. Při výkone záložného práva záložným veriteíom, ktorého záložné právo je 

v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé 
(ďalej len „prednostný záložný veritel"'), sa záloh prevádza nezaťažený 
záložnými právami ostatných záložných veriteíov. Ak výťažok z predaja 
zálohu převyšuje pohíadávku zabezpečenu v prospěch prednostného 
záložného veriteía, ostatní záložní veritelia majů právo, aby ich pohíadávky 
zabezpečené záložným právom k prevádzanému zálohu boli po odpočítaní 
nevyhnutné a účelne vynaložených nákladov prednostným záložným 
veriteíom v súvislosti s výkonom záložného práva uspokojené z výťažku 

Sposob vratenia 
dražobnej zábezpeky: 

Úhrada ceny 
dosiahnutej vydražením: 

Zloženie dražob. zábezpeky 
plat. kartou alebo šekom: 



Nadobudnutie vlastnického 
práva k predmetu dražby: 

Obhfiadka predmetu 
dražby/dátum a čas: 

z predaja zálohu podTa poradia rozhodujúceho na uspokojenie záložných. 
práv. 
2. Hodnota výťažku z predaja zálohu, ktorá převyšuje zabezpečené 
pohladávky po odpočítaní nevyhnutné a účelne vynaložených nákladov 
v súvislosti s výkonom záložného práva, sa vydá záložcovi. 
3. Pri výkone záložného práva prednostným záložným veriteíom podia ods. 
1 uloží prednostný záložný veritel' do notárskej úschovy v prospěch 
ostatných záložných veriteíov a záložcu hodnotu výťažku z predaja zálohu 
prevyšujúcu pohíadávku zabezpečená v jeho prospěch po odpočítaní 
nevyhnutné a účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom 
záložného práva. 
4. Pri výkone záložného práva záložným veriterom, ktorý nemá postavenie 
prednostného záložného veritefa, sa záloh prevádza zaťažený záložným 
právom prednostného záložného veriteía a ostatných záložných veriteíov, 
ktorí sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenié záložných práv pred 
záložným veriteíom výkonávajúcim záložně právo, vo vzťahu k ostatným 
záložným ver i te íom sa použi jú  pr imerane podia ods.  1 . -3 .  

Ak vydražitel zaplatí cenu dosiahnutú vydražením vustanovenej lehote, 
prechádza na neho vlastnické právo dňom udelenia príklepu. Dražobník' 
vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastnického, alebo iného 
práva vydražitelovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, 
vktorých sa o priebehu dražby spisuje notářská zápisnica vydá dražobník 
vydražitelovi dve vyhotovenia osvědčeného odpisu notárskej zápisnice. 

Obhliadka 1:17.02.2015 o 12:00 hod. 
Obhliadka 2: 25.02.2015 o 12:00 hod. 

Záujemcovia o obhliadku sa móžu ohlásit' aspoň jeden den pred konáním 
obhliadky na tel. č.: 02/5949 0128, Po - Pi 8:00 - 16:00 hod. Obhliadky sa 
uskutočnia na mieste, kde sa nachádza predmet dražby. 

Podmienky odovzdania 
predmetu dražby 
vydražitelovi: 

Notár, ktorý osvědčí 
priebeh dražby 
notářskou zápisnícou: 

1. Po nadobudnutí vlastnického práva alebo iného práva k predmetu dražby 
odovzdá dražobník . bez zbytočného odkladu vydražitelovi predmet dražby 
a listiny, ktoré osvedčujú vlastnické právo a sú nevyhnutné na nakladanie 
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteía k predmetu 
dražby a vydražitel prevzatie predmetu dražby pisomne potvrdí. 
2. Ak ide o nehnuteínosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci 
vlastník predmet dražby na základe predloženia osvědčeného odpisu 
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteía bez zbytočných 
prieťahov. Dražobník je. povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní 
predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpise 
predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražitel a dražobník. Jedno 
vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia 
dostane vydražitel'. 
3. Všetky nákíady' spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby 
nesie vydražiteí. Táto povinnost' sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inač 
nevznikli, ak ich svojou vinou spóspbil predchádzajúci vlastník, majiteí alebo 
dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. 
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražitelovi za škodu 
spósobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby. 

JUDr. Marta Pavlovičová, Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava 



Poučenle podia § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovolných 
dražbách a o doplnění zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. 
o notároch a notárskej činnosti (Notářsky poriadok) v znění neskorších 
predpisov: 

1. V případe, ak sa spochybňuje platnost' záložnej zmluvy alebo bolí 
porušené ustanovenia zákona o dobrovorných dražbách, může osoba, ktorá 
tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať, súd, aby určil 
neplatnost' dražby. Právo domáhat' sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak 
sa neuplatni 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 podia zákona č. 253/1998 Z. z. ohlášení 
pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateíov Slovenskej 
republiky v znění zákona č. 454/2004 Z. z., v tomto případe je možné 
domáhat' sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V případe 
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok 
týka. 
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podia bodu.1. poučeniatohto 
oznámenia o dražbě, je povinná oznámit' příslušnému Okresnému úřadu, 
katástrálny odbor začatie súdneho konania. 
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnost' dražby podia bodu 1. 
poučenia tohto oznámenia o dražbě, sú navrhovatei dražby, dražobník, 
vydražitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podia bodu 2. 
poučenia tohto oznámenia o dražbě. 
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dnu príklepu. 
5. Neplatnost' dražby nie je možné vyslovit z důvodu oneskoreného začatia 
dražby, ak bolo příčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby 
tým istým dražobnikom na tom istom mieste alebo ak 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 á uplatnit na dražbě ako dražitelia. Účastníkom dražby může byť osoba, ktorá spíňa 
podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoiných dražbách v znění neskorších predpisov 
a dostavila sas cieiom urobit podanie. Ostatně osoby platia vstupné 3,32 EUR. 

V Bratislavě, dňa _ 0 5 -82- Zda 

Za Navrhovateia dražby: 

Ing. Petr Doškář 
vedúci odd. reštrukturalizácie firiem 
odbor Reštrukturalizácie a vymáhania 
Slovenská sporiteiňa, a.s. 

JUDr. Dagmar Lančaričová 
špecialista odd. vymáhania nesplácaných pohíadávok 
odbor Reštrukturalizácie a vymáhania 
Slovenská sporitefna, a.s. 

za Dražobníka: 

Mgr. Martin Krncan 
člen představenstva 
Dražobná spoločnosť, a.s. 



OSVEDCENIE 

o pravosti podpisu 

Podl'a knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Petr Doškář, dátum narodenia 
, r.č. .. _ bytom ] , ktorého(ej) totožnost' 

som zistil(a) zákonným sposobom, spósob zistenia totožnosti; platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria a/alebo číslo: 110712901, ktorý(á) podpis na listině uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register 
osvědčených podpisov přidělil podpisu poradevé.číslo O 751-58/2015. 

Bratislava dňa 5.2.2015 
.uzana iýtosfaiová 

príčovník D0verený notárom 

OSVEDCENIE 

o pravosti podpisu 

Podl'a knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť Dodpisu: JUDr. Dagmar Lančaričová, dátum 
narodenia , r.č.' , bytom , ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným 
sposobom, 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 75159/2015. 

Bratislava dňa 5.2.2015 

Upozorněme! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivost skutočností 
uvádzaných v listině (§58 ods. 4 
Notářského poriadku) 


