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»RÁŽOS1%1S SPOLeČNOST, as.
Zehnárska 6, 821 08 Bratislava, Ičo: 35 849 703

zapĺsaná v Obchodnom registri Okrasného sůdu Bratislava I. oddiel: Sa,

www.drazobnaspolocnostsk

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE

Zn. 24612017

Dmžobná spoločnosť, a,s. ako dražobn[k oprávnený k výkonu dobrovolných dražleb v zmysie prislušných
ustanoveni zákona Č. 52712002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnenf zákona Č. 32311992 Zb. O
notároch a notárskej Činnosti (Notársky poriadok) v znenf neskoršlch predpisov (ďalej Ian zákon o
dobrovoľných dražbách“) zverejňuje na základe návrhu záložného veritefa, V zmysle ustanovenia 22
zákona O dobrovofných dražbách nasledovné Oznámenie o opakovanej cražbe:

Označenie dražobníka: Dražobná spoločnosť, a.s.
Sídlo:

Ičo:
p[sanÝ

Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
35 849 703
Obchodný reqister Okresného sůdu Bratislava I. Odd: Sa, Vl. Č.: 30701B

OznaČenie navrhQvateta: Všeobecná úverová banka, as.

SIdlo:: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
lčO:J 31 320 15
Zapizait OR Okrasného sudu Bmtstava I oddiel Sa vložka Č 341/B

B.
MIiSt kdnania dražby: CITY HOTEL STEVE, Ulica 1. mája Č. 699, 031 01 Uptovský Mikuláš

“kongový salónlk“
DéWm konanla dražby: 31.05.2017
CÄWříínia dražby: 13:40 hod.
DÝEŽĹ 2. kolo dratby

ZVESENÁ DŇA:

PODPIS:

zaujem@drazobnaspoiocnost.sk

vložka: 3070/B
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Predmet Predmetom dražby sů nehnuteínosU evidované na liste vlastnictva ö. 688, katastrálne ůzemie:
dražby: LIPTOVSKY MIKULAS, Okresný úrad Uptovský Mikuláš — katastrálny odbor, obec Liptovský

Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, spoluvlastnicky podiei: lil

Pozemky - parcely registra “C“
• parcelně číslo; 166711, výmera: 1412 rn2, druh pozemku: záhrady,
• parceiné číslo: 1667(3, výrnera: 264 rn2, druh pozemku: zastavané plochy a náďvoria,
• parcelně číslo: 1657/5, výmera: 258 rn2, druh pozemku; zastavané plochy a nádvoria,

Stavby;
• súpisné dlab: 1186, na parcele Č. 1667/5, druh stavby: rodinný dom

Prlslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie zapisané do listu vlasmíctva, najmä: vedFajšia
stavba - sklad na p.Č. 1667)3, plot uličný, plot záiradný, studňa, prlpojka vody, vodomerná
šachta, prípojka kanalizácie, plynová pripojka, eiektrick prípojka, záhradné jazierko, spevnená
plocha - terasa

_________

Predmet dražby sa draží Lak ako stojí a leŽL

Opis Rodinný dům s.a. 1186 na p.č. 166715 sa nachádza v Uptovskcm Mikuláši na Hviezdoslavovej
predmew ulici. Lokalita je prevažne s rodinnými domarni.
dražby
a jeho Stavba rodinného dDmu bol zahájená v roku 1950. Z tejto stavby ostall len pivnice I .PP. Všetky
stavu: ďalšie zvislé a vodorovné konštrukcie sú postaveně v roku 2002. Sú to 1 NP, podkrovie,

a garáž. Rodinný dom má nasledovnú dispozíciu: v 1.PP sa nachádza schodište, chodba,
vstupná hala, kúpeľňa a WC) dielňa, positňovňa, práčo‘ňa, kotolňa, sauna a bazén.
V 1.NP se nachádza zádverie, schodište, predsieň, obývačka s krbům, kuchyňa, chodba, WC,
sklad, garáž, terasa.
V podkroví sa nachádza chodba, WC a kúpel‘ťa, šatňa, 4 izby, balkón.

Osadenie rodinného domu je do ierénu v priemernej hlbke nad lm do Zrn so zvslou izoláciou
proti zernnej vlhkosti. Základy sú betánové pásové $ vodorovnou izoláciou. Murivo V 1.PP je
monolitický betón, na 1 .NP a podkroví je muňvo hrObky nad 40 cm do 50 cm so zatepleným
polystyrénom. Vodorovné konštrukcie sú monolitické betónové nad 1.PP a 1.NP. Schody sú
železobetůnové s povr:hom keramickej dlažby. Strecha je valbová, vaznicová sústava pokrytá
škridbou Tondach. Kampiarske konštrukcie sú medené. Fasáda je omietka BAUMIT. Vnůtorné
úpravy povrchov v 1.PP sú vápenno.cementové, dlažby keramické. Bazén má rozmary 34,40m
a je pokrytý keramickým obkladom. Okná sú drevené EURO s dvojvrsWovým zasklenlm. Na
I NP a v podkroví sú dyera z tvrdého dreva. Vnútomý rozvod vody je z plastových potrubí pro
studa‘iú a teplO vodu, Kanalizácia je z PVC do verejnej kanalizácie. Rozvod plynu v I PP je pre
p;ynový kotol. Elektroinštalácia je mecená - svetelná a motorická s elektrickým rozvádzačom s
automatickým istenlm. Vráta garážové sú s autcmatickým ovládanim. V kotolni je kondenzačný
kotol 29 KW Buderus. ARo dopinkový zdroj tepla s)úži krb s uzaworeným ohniskům na 1.NP s
výkonom 27 KW.
V kuchyni v 1.NP sa nachádza elektrický sporák s keramickou plamou, drezové umývadlo
nerezové, odsávač pár, umývačka riadu. V kůpefni se nachádza na 1.NP sprchovací kot,
umývadlo, rrkové ohrievače. V podkroví je v kúpeíni plastová vaňa, smaltované umývadlo 2ks,
WC a bidet Je tam osvetienie bodové, keramický obklad stien a keramická dlažba.
V suteréne sa nachádza sauna, odpočiváreň s mozaikovým obkladom, keramická dlažba,
sprchovatI kOt, bazén.

Vedľajšia stavba -sklad na p. Č. 166713 se nachádza severne od rodinného domu na parc.Č.
1667/3 na rovinatom teréne. Prístupná je z dvora zo západnej strany. Z dispozičného hradiska
obsahuje dve miestnosti určené ako sklad záhradného náradia a dreva, podstienku a voliéru pre
psa.
Stavba je murovanej nosnej konštrukcie s valbovou strechou bez možnosti využitia podkrovia.
Základově pásy sú z prostého betónu s hydroizoláciou, obvodové steny z pálenej tehly v
skladobnej hrúbke do 30 cm. Podhrad tvorl obitie krokiev strešnej konštrukcie. Vnútomá omietka
je vápenno-cementová, podlahy s povrchom cementový poter. Valbová strašná konštwkcia je
pokrytá škridlou Tondech. Vráta SO drevené dvojkrldlové, elektroinštalácia je svetelná aj
motorická. V stavte je privcd studenej vody, bez vykurovana.



Í

_____—

K

!VSký

Me
-ná
ná

W

I

I

Ĺ
E.

Plot uličný O dlžke 27,4 m bol vybudovaný v roku 2002 zo strany ulice.
Plot záhradný O dížka 152 m bol vybudovaný v roku 2002v záhrade.
Studňa kopaná, híbky 4,5 m s pdemerom 1000 mm bala vybudovaná v roku 1950v zadnej časti
pozemku v záhrada
Pripojka vody hola vybudovaná v roku 2002 s napojením na verejný vodovod.
Vodomerná šachta bala vybudovaná v roku 2002 pri vstupnej bráne rodinného domu.
Prípojka kanalizácle bola vybudovaná v roku 2002 s napojenim na verejnú kanaflzáciu.
Plynová prípojka bala vybudovaná v roku 2002 cez stredotlakový regulátor zemného plynu.
ElektrIcká prfpojka bole vybudovaná v roku 2002 ako zemná s napojením na uličný rozvod.
Záhradnéjazierko balo vybudované v roku 2002v záhrada.
Spevnená plocha — terasa s povrchom z keramickej dlažby s plochou 1336 m2.

Pozemky spolu Noha jeden funkčný celok. Pozemok part. č. 1667/5 je zastavený hlavnou
stavbou - nadštandardným rodinným domom. Ostatně pozemky sů prifahlé a tvoria oddychovú
časť pri rodinnom dome. V miBste je možnosť napojenla na všetky nžinierske siete vrátane
rozvodu zemného plynu. Priame napojanie z vedrajšej mestskej komunikácie.
Pozemok je oploteriý s nadštandardnými sadovými úpravami a automatickým zavlažovan(m.
Lokalita pab‘I k lukraťvnym obytným zĎnam v tesnej blizkosb centra mesta.

Právaa
závázky
viaznuce
na
predmete
dražby:

Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby nnikajú vzmysle lSlma a
5 lSlmd zákona č. 40164 Zb. (Občlansky ükonnik) a vydratter nadobúda predmet dražby
bez zaťaženia záložnými právaml.

ZÁLOŽNÉ
RODINNÝ
Ü VE R OVÁ
ZÁLOŽNEJ
97412005

PRÁVO NA NEHNUTEĽNOSTI - KN PARCELU ČÍSLO 1667/5, 1657/3, 1667/1 A
DOM Čs. 1186 NA p.Č. 1667/5 PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEĽA: VŠEOBECNÁ

BANKA as, MLYNSKÉ NIVY 1 BRATISLAVA (31320155) NA ZÁKLADE
ZMLUW ČÍSLO: Q01/050458/05-001/000 — DRUH POHLADÁVKY - ÚVER V

ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA NEHNUTEĽNOSTI - KN PARCELU ČÍSLO 1667/5, 1667(3, 1667/1 A
DOM Čs. 1186 (DOM) NA 1667/5 PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEtPĽ VÚB, as., MLYNSKÉ NIVY
1, BRATISLAVA (31320155) NA ZÁKLADE MLOŽNEJ ZMLUW - DRUH POHUADÁVKY -

ÚVER V 1368/2005

Záložné právo na tam vedeně
1186 pra záložného vehte?a:
(3320155) na základe záložnej
56/2007

nehnuternosu - KN parcelu číslo 1667(35,1 a rodinný don č.s.
Všeobecr.á úverová banka a.s., Mlynské Nivy I Bratislava
zmluvy číslo: 001/01601 8/06-0021000 dw pohIačávkr úver V

ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEĽNOSTI -

166713, 1667/5 A RODINNÝ DCM Č.s. 1186 NA PČ. 1667/5
VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA 3.6., MLYNSKÉ NIVY 1,
ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ MLUVY ČISLO; 001/050458/07-004/000
3991/2007

KN PARCELU ČÍSLO 1667/1,
PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEĽk
BRATISLAVA (31320155) NA

DRUH POHĽADÁVKY: (NER V

ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEĽNOSTI - KN-C PARCELU Č[SLO 1667/1
1667/3, 1667/5 A RODINNÝ DOM Čs. 1186 PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEĽA: VŠEOBECNÁ
ÚVEROVÁ BANKA as., MLYNSKÉ NIVY 1, BRATISLAVA (31320155) NA ZÁKLADE
ZÁLOŽNEJ ZMWW ČSLO: 001/016018/OB-0031000 DRUH POHtADÁVKY: (NER V
82012008

Záložné právo na tam vedené nehnutarnosti - pozemok registra C KN parcelně číslo 1667/1,
1667/3, 1667/5 a stavba so sůpisným čislom 1186 na pozemku registra C KN $ parcelným
čislom 1667/5 v prospech Lýdie Klikačová rod. Figulicv nar. 29.3.1962 a Jozef Klikač rod.
Klikač nar. 20.5.1960 obaja bytom Kamenárska 149, Hliník nad Hronom na základe záložnej
zmluvy - pčžička V 273812011

VLI Kriško Juraj Ing. - spoluvlastnicky podiel 1/1 - EXekučný prikaz na vykonanie eXekúcie
zrladenim eXekučného záložného práva na nehnuteInosti EX 3128/2011, Mgr. Stanislav Polák,
Nitra, Z-5548/2011,

Vl. Kriško Juraj - Exekučný prikaz na vykonanie eXekúcie predajom nehnute(nosti EX 664/11,



JUDr. Bronislava Pračková Žiar nad Hronom, P-l 98/2012,

F
1

Vl. Kriško Juraj - FxekuČný prlkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosrEX 2539/11, JUDr. Marcel Kroupa Myjava, Z-842/2012,

Vl. Kriško Juraj - Exekučný prlkaz na zňadenie exekučného záložného práva na nehnuteTnosť IEX 4091/11, JUDr. Marcel Kroupa Myjava, Z-84312012,

Vl. Kriško Juraj - Exekučný prkn na zriadenie e<ekučného záložného práva na nehnuternosťEX 1342111, JUDr. Lucia U1anková Zvolen, Z-928!2012,

Vl. Kriškc Juraj - EXekučný pr(kaz na zriadenie eXekučného záložnélo práva na nehnuteTnosť
EX 1765/11, JUDr. Lucia Ulianková Zvolen, Z-929/2012,

Vi. Kriško Juraj - Exekučný prrkaz na vykonanie eXekúcle predajcm nehnutenost EX 2049!2011, Mor. Ing. Ivan Štener, PhD, Nové Mesto nad Váhom, P-33112012,

Vi. Kriško Juraj - EXekučný prikaz na vykonanie exekúcie zriadenfm exekučného záložného
práva na nehnuternosf WC 2049í201 1, Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD, Nové Mesta nad Váhom, Z1156/2012,

Vl. Kriško Juraj - Exekučný pr[kaz na vykonanie eXekůcie zrfadenIrn eXekučného záložné1io
práva na nehnuternosť WC 1524/2011, JUDr. Ján Debnár Detva, Z-1418/2012,

Vl. Kriško Juraj - EXekučný prikaz na vykcnanie exekůcie zhadením eXekučného záložného
práva na nehnutelnosť EX 64i2012, Mgr. Stanislav Polák Nitra, Z-2410/2012,

Vi, Kriško Juraj - Záiožné právo pra Mesto Žamovica, čj. 03385!1/2012, Z-41 31/2012,

Vl. Mško Juraj - Záložné právo pra Daňový úrad Banská Bystrica. č. 9600501/513005371120121
PrRo, Z- 459312012,

Vl. Kriško Juraj - EXekuný prikaz na zriadenie eXekučného záložného práva na nehnuteľnost
Ex 1501/2012, Mgr. Dušan Čerešňa Trnava, Z-82/2013,

VL. Kriško Juraj - Exekučný príkaz na zriadenie eXekučného záložného práva na nehnutenosti
EX 1680/12, Mgr. Pavel Mika Zvolen, Z-422/2013,

Vl. Kriško Juraj - Záložné právo na parc. CKN 1667/5 prs Mesto Lipt. Mikuláš, Č. DaP: 2012/
06563/1 -Pr, Z- 4832/20 12,

Vl. Kriško Juraj - Exekučiý príkaz na niadenie exekučného záložného práva na nehnutenosti
Ex 34/14, JUDr. Bronislava Pračková Žiar nad Hronom, Z-17g0/2014,

Vl. Kriško Juraj - EXekučný pr[kaz na vykonanie exekúcie zriadenim exekučného záložného
práva na nehnuternosť WC 554/201 3, JUDr. Jana Debnárová Lučenec, Z-l 042/2015,

Vl. Kriško Juraj - EXekučný prikaz na vykonanie eXekúcie zriadením exekučného záložného
rjráva na nehnuteInostl EX 6701/14, JUDr. Anetta Demešová Vrábie, Z-2592J2015

F.
SpÓsob stanovenia Hodnota predmetu dražby bola zisten podťa znaleckého posudku č. 212/2016,
ceny predmew ktorý vypracoval Ing. Andrej Gálik, znalec v odbore Stavebnictvo, odveMe:dražby. pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteFnosti zapisaný v zozname znalcov,

tlmočnikov a prekiadateíov vedenom Minlsterstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky pod Čislom 910840,
Dáturt vyoracovania znaleckého posudku: 08.10.2016
321.000,00 € (slovom: trlstodvadsatedentisic eur)

G.
Najnižšie podanie: 270.000,00 € (slovom: dvestosedemdeslattlsíc eur) 1Minimálne prihodenie: 3.000,00 € (slDVom: tritisic eur)
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H.
6iiobná zábezpeka: 20.000,00 € (slovom: dvadsaťtisic eur)
Spósob zloženia 1. Bezhotovostrý prevod alebo vklad na účet dražobníka Č. SKlI 0200 0000
dražobnej zábezpeky: 0019 5703 8659 (BIC:SUBASKBX). vedený vo VUB, 2.5. S vaňabilným symbolom

2462017.
2, V hotovosti do pokladne v sídle dražobnika alebo v mieste konania dražby.
3. Ban ková záruka.
4, Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Doklad preukazujúc 1. Origináí príkazu na úhradu peňažných prostriedkov ve výške dražobnej
zloženie dražobnej zábezpeky. Ůčastnik bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude
zábezpeky. dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka,

2, Príjmový pokladniČný dokad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky,
Učastník bude pňpustený k dražba, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej
zábezpeky bude dražebně zábezpeka zložená do pokladne dražobnika,
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystaveníe bankovej záruky,
4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujůceho norsku úschovu.

Lehota na zloženie Do otvorenia dražby.
dražobnej zábezpeky.
Vrátenie dražobnej Bez zbytoČného odkladu po skončení dražby v hotovosti alebo bezhotovostným
zábezpeky. prevodom na účet účastníka dražby.

CK.
Spósob úhrady ceny Vydražiteíje povinný zapletlť cenu dosiahnutů vydražením v hotovosti do pokladna
dosiahnutej v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
vydražením. dražebníka č. SK71 0200 0000 0019 5703 8659 (BIC:SUBASKBX), vedený vo

VUB, as. $ variabilným symbolom 2462017 a to do 15 dní odo dňa skonČenla
dražby v pripade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR; v
opačnom prípade hned po ukončení dražby.

Cbhliadky predmetu 1. 15.05.20170 0915 hod.
dražby 2. 26.05.20170 09:15 hod.
Organizačné Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden daň prad konaním obhliadky na
opatrenia. tel. č.: 0215949 Oťl, Po-Pi 8:00 - 16:00. Vzmysle 5 12 ods. 2 a 5 13 zákona Č.

527/2002 Z.z. o dobrovoíných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo
nájomca povinný umožniť rfadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených
termínoch.

J.
Nadobudnutie Ak vydražiteF zaplatí cenu dosiahnutů vydražením v ustanovenej lehote, prechádza
vlastnfckeho práva K na neho vlasbiicke právo dňom udelenia prfklepu; to neplatí, ak je vydražitetom
predmeW dražby. osoba, ktorá je povinná zapisat se de registra partnerov verejněho sektore podía

osobitného predpisu, ak v čase priklepu nie je zapisaná v tomto registri. Dražebník
vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastnickeho alebo něho práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v pripadoch, v Morých sa o
priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobnk vydražiteFovi dve
vyhotovenia osvedčeného odpisu nctárskej zápisnice.

Podmienky 1. Po nadobudnutC vlastnickeho práva alebo mého práva k predmetu dražby
odovzdania predmetu odevzdá dražobnflc bez zbytečného odkladu vydražiteíovi predmet dražby a UsUny,
dražby. které osvedčujů vlasmícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie 5 predmetom

dmžb alebo osvedčujú Ině práva vydražiteía k predrnetu dražby a vydražiter
prevzatie predmetu dražby pisomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteFnost, podnik alebo jeho časť, predchádzajůci vlastník je
povinný odovzdať p‘edmet dražby na zák:ade predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteta bez zbytečných prietahov.
Dražebník je povinný na mieste spísať iápisnicu o odevzdaní pradmetu dražby.
Zápisnicu O odovzdani predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu
dražby, vydražiteř a dražobnTk. Jedno vyhotovenie zápísnice dostane
predchádzajúci vlastník a dva vyhotovenia dostane vydražiter. Ak niektorá osoba
odmietie zápisnicu podpisať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v
zápisnici a zápisnice sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.



Za navrhovateFa:

V Bratislava, dňa O MÁJ 201?
vůe, a-s.

Pečiatka: jguynská nivy I
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Poďpir L.J

Mgr. Marek Jakab
Funkcia: vedúci oddelenia Správa a vymáhania

Podpis:

Ing. Miroslav Chmelár
Funkcia: vedůci oddelenia Vymáhanie ilremných

úverov, VŮB, a.s.

I,

3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatlm predmetu dražby nesie
vydražiteí. Táto povinnost sa nevzt‘ahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak loh
svoJou vinou spčsobil predchádzajůci vlastník, majiter alebo dražobnlk alebo ak im
tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydaľ predmet dražby zodpovedá vydražiterovi za škodu
spásobenú omeškanim s odovzdanim predmetu dražby.

K.
Poučenie podľa 521 1, V pripade, ak sa spochybňuje plabiosť záložnej zmluvy alebo boll porušené
ods. 2 až 6 zákona ustanovenia zákona o dobrovoíných dražbách1 möte osoba, ktorá tvrdí, že tým
527/2002 Z.z. O bola dotknutá na svojich právach, požiadať, súd, aby určil neplatnost dražby. Právo
dobrovotných domáhat sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatni do troch mesiacov
dražbách odo dňa priklepu, ak dóvody neplatnosti dražby súvisia so spáchariím trestného

činu a zároveň ide o dražbu domu aiebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastrík
predmetu dražby v čase priklepw hlásený trvalý pobyt podía zákona Č. 253/1998
Z.z, O rilásení pobytu občanov Slovenskej republiky a regisul obyvaterov
Slovenskej republiky v znenf zákona Č. 454/2004 Z.z., v tomto pripade je možné
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V pripade spoločnej
dražby bude neplatná Ian tá Čast dražby, ktorej sa takýto mzsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podra bodu 1. pismena K tohto
oznámenia o dražba, je povinná oznámiť prislušnému Okrasnému úradu —

katastrálnemu odboru začatie súdneho konania.
3. Učastnikom súdneho konania o neplatnost dražby podía bodu 1. písmena K
tohto oznámenia o dražbe, sú navrhovatef dražby, dražobrik, vydražite‘,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podra bodu 2. písmena K tohto
oznámenia o dražbe.
4. Ak súd urči dražbu za neplatnO, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

« 5. Neplatnost dražby nie je možné vyslovíť z dövodu oneskoreného začatia
dražby, ak bob príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým
istým dražcbnikom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby mé ako vlastnícke právo,
vykonat_riadnu_obhhadku_predmetu_dražby.

L.
Mano a phezvisko notára: JUDr. Katarina Valová, PhD.
Sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava

Za dražobnika:

V Bratislava, dňa h4 -L

Pečiatka:

Podpis

Mgr. Martin Krnčan
Funkcia: člen pred

Dražobná



O pravosti podpisu

podra knihy osvedĎovania Dravosti podpisov osvedčujem pravost‘ podpisu: Mgr. Marek Jakab, dáhnn narodeiiia
r.č. . bytom - ‚ klorého{cj) totožnost‘ som zistil(a) zákonným

spůsobon. sösob zistenia totožnosti; platný doklad totožnosti - úradný doklad; Dbiansky preukaz. séria alalebo
Číslo; ktorý(á) listinu prcdo mnou vlastnoručne podpisal(a) Centrálny register osvedčených podpisov
pridelil podpisu poradové čislo 0336969/2017.

Katarina Tihányiová
zamcstnankyňa poverená notárom

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvcdčujem pravost‘ podpisw 1n2. Miroslav Chmelár, dátum
narodenia r.č. bytom

. ktorého(ej)
totožnost‘ sem ziszil(a) zákonným spósobom, spĎsob zistenia totožnosti; plamý doklad totožnosti - ůradný doklad;
Občiansky preukaz, séria a/abbo číslo: ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpisal(a).
Centrálny register osvedČcných podpisov pridelil podpisu poradové číslo 0336970/2017.

ťĽ .

Katarina Tihányiová
zamestnankyňa p3verená notárom

OSVEDČEME

Bratislava dia 3.5.2017

I

OSVEDČENIE

Bratislava dňa 3.5.2017

Upazornenic! Notár lcgali2áciou
ncosvedčujc pravdivost‘ skutonosCi
tvádzaných v istme (*58 ods.‘
Natánkcbo poriadku)
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