
Oznámenie o dražbě 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠIvA BOLA* 

VYVESENÁ DNA: ^ 2 -Qg- 2015 

ZVESENÁ DŇA: 

PODPIS: 

1 3 -07- 2015 

ProAuctio s.ro., ako dražobník oprávněný k výkonu dobrovolných dražieb v zmysle ustanovení zákona 
5. 527/2002 Z. z o dobrovolných dražbách a o doplnění zákona č, 323/1992 Zb. o notároch a notárskej Činnosti 
(Notářsky poriadok) vplatnom znění (ďalej len „zákon o dobrovolných dražbách") zveřejňuje na základe 
Zmluvy o vykonaní dražby a v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovolných dražbách následovně 
Oznámenie o dražbě: 

Označenie dražobníka : ProAuctio s.r.o. 
IČO: 45 408 441 
Sídlo: Horná 2,974 01 Banská Bystrica 
Zapísanývregistri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č 

17775/S 
Konajúci: Mgr. Slavomír Janšo, konáte!' 

Označenie 
navrhovatePa dražby: 

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD, 

Sídlo Mladých budovateťov 2,974 11 Banská Bystrica 
IČO: 46 164928 
Zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou S 1680 
Spráyca úpadců: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, so sídlom: Družstevná 6, 

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00168319 (ďalej aj len„úpadca") 

Miesto konania dražby: v sídle úpadců v zasadacej miestnosti č. dveří 201, na prvom pochodí (nová 
budova) na adrese- Družstevná 6,030 01 Liptovský Mikuláš 

Dátum konania dražby: 13 07,2015 
Čas otvorenia dražby: 09:30 hod. 
Dražba: Prvé kolo dražby 

Označenie predmetu Predmetom dražby je súbor nehnutefností nachádzajúcich sa v obci Liptovský 
dražby: Mikuláš, katastrálnom území Liptovský Mikuláš, evidovaných Okresným úradom dražby: 

Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor: 
7. na liste vlastnictva číslo 3909 

parcela registra „C" číslo 5531/8, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 
536 m2; 
Administratívna budova súpisné číslo 942 postavená na parcele číslo 
5531/8 

11. na liste vlastnictva číslo 6489 
parcela registra „C" číslo 5531/11, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 
269 m2; 
parcela registra „C" číslo 5531/10, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 
208 m2 

Spoluvlastnicky podiel vo výške 1/1. 
(ďalej len ako „predmet dražby") 

Opis predmetu dražby 
a jeho příslušenstva: 

Administratívna budova súp. 5.942 leží na pozemku parc.č. 5531/8, k.ú Liptovský 
Mikuláš. Budova bola postavená v dvoch etapách, póvodná časť so sedlovou 
střechou cca v roku 1957, přistávaná časť s plochou střechou cca v íoku 1968, 
doklady o veku stavby sa v písomnej formě nezachovali. Budova má jedno 
čiastočné podzemně a tri nadzemné podlažia, tietie nadzemné podlažie póvodnej 
časti je v podkrovnom priestore sedlovej střechy. Základy objektu sú betonové 
pásové, zvislé nosné konštrukcie sú murované, stropy železobetonové s rovnými 
podhfadmi, střecha je nad póvodnou časťou sedlová s valbou na jednej straně 
objektu, nad přístavbou plochá v miernom sedlovom spáde, krytina na plochej 
streche je živičná, z asfaltových natavených pásov, nad povodnou časťou 
škridlová, klampiarske konštrukcie střechy sú z pozinkovaného plechu. Yonkajšie 



omietky sú vápenno - cementové, na uličncj a štítových stianách s obnovenými 
povichovými úpravami, vnútomé omietky sú vápenné štukové hladké, podlahy sú 
z róznymi povrchmi, v chodbách a sociálnych piiestoroch sú keramické dlažby, v 
kanceláriách povlakové z PVC alebo plávajúce z velkoplošných laminátových 
parkiet, schodiská sú železobetónové monolitické s terazzovými povrchmi, okná 
sú dřevené zdvojené, dveře dřevené plné hladké alebo zasklené, objekt má 
vnútorné rozvody elektroinštalácie, vody a kanalizácie, přípojku zemného plynu 
nemá. Vykurovanie je ústredné, zdrojom je kotolňa na tuhé palivo umiestnená v 
suteréne přístavby, radiátory sú ocel'ové článkové. SpoloČné sociálně zariadenia 
sú přístupné zo středových chodieb objektu a sú v štandardnom vyhotovení, časť 
hygienických miestností je zrekonstruovaná. Dispozičně nešenie objektu je 
zakreslené v přílohách posudku. 
Pre výpočet opotrebenia nehnutePnosti lineámou metodou stanovil znalec vek 
póvodnej časti budovy od roku 1957, přístavby od roku 1968, životnosť stavby s 
prihliadnutím na konstrukčně vyhotovenie a zistený technický stav na 100 rokov. 
Na parcelách registia „C" číslo 5531/11 a 5531/10 sú vsúčasnosti spevnené 
plochy využívané ako parkovisko. 
Pozemky pare. Č. KN-C 5531/10 a 5531/11 sa nachádzajú vMeste Liptovský 
Mikuláš, v k. ú. Liptovský Mikuláš. Nachádzajú sa východně od centra města 
Lipt. Mikuláš, cca 5 min. jazdy autom, na ulici Družstevnej, v areáli spoločnosti 
ROBSTAV, stavebné družstvo. Přístup k pozemkom je priamo z priťahlej 
miestnej komunikácie - uí. Družstevná. V tesnej blízkosti pozemkov sa 
nachádzajú všetky mžinierske slete - veřejný vodovod, veřejná kanalizácia, 
elektrická energía a plyn V blízkosti sa nachádza autobusová zastávka SAD a 
MHD. Pozemky sa nachádzajú v zmysle platného územného plánu města vo 
výrobno obslužnej lokalitě. 

Predmet dražby je vteehnickom stave primeranom jeho veku, vykonaným 
rekonštrukciám uvedeným v popise predmetu dražby a údržbě. 

Opis stavu predmetu 
dražby: 

Označenie a opis práv 
a závázkov viaznucich 
na predmete dražby: 

Nasledujúce záložné práva, zapísané na liste vlastníctva č. 6489, zanikajú len 
vo vzťahu k predmetu dražby podPa § 93 ods. 2 ZKR ku dňu udelenia 
príklepu, za předpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením: 

• ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEENOSTI - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/1 a 5531/4 a STAVBA s.č. 2184 NA POZEMKU KN 
5531/4 - RAC. STROJOVÁ DIELŇA PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEEA • COOP 
PROPUKT SLOVENSKO, MLIEKARENSKÁ 10, BRATISLAVA (00168637) 
NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY ČÍSLO : DRUH POHEADÁVKY : 
ÚVĚR V1707/2008 
• ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEENOSTI - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/7 a STAVBA s.č. 2358 NA POZEMKU KN 5531/7 -
DIELŇA PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEEA : COOP PRODUKT SLOVENSKO, 
MLIEKARENSKÁ 10, BRATISLAVA (00168637) NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ 
ZMLUVY ČÍSLO : DRUH POHEADÁVKY: ÚVĚR V 824/2009 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteVnosť EX 351/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-1947/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutel'nosť-Ex 270/2011, JUDr. Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, Z-3886/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuternosti Ex 270/2011, 
JUDr. Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, P-870/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutel'nosti EX 1813/2011, JUDr. Matejovie Peter Lipt. Mikuláš, Z-
3914/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nelmuteTnosti EX 351/2011, 
JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, P-1202/2011, 
• Exekučný prikaz na vykonáme exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutel'nosť EX 467/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5370/2011, 
« Exekučný prikaz na vykonáme exekúcie zriadením exekučného záložného práva 



na nehnuteťnosť EX 717/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5371/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie ziiadenlm exekučného záložnóho práva 
na nehnutel'nosť EX 805/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5372/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteřnosť EX 1063/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5373/2011, 
• Záložně právo pre Město Liptovský Mikuláš, č.k. D a P: 2011/06050-Pr, Z-
4408/2011, 
• Exekučný prlkaz na vykonanie exekúcie zriadenim exekučného záložného práva 
na nehnutel'nosti EX 1797/2011, JUDr. Ing. Pavol Malík Žilina, Z-371/2012, 
• VI. 1 ROBSTAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 - Exekučný 
příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na 
nehnuteťnosti EX 5/2012, JUDr.Ladislav Mikeska,Liptovský Mikuláš,Z-
716/2012, 
• Exekučný prlkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteí'nosti EX 3548/11, Mgr. Róbert Segl'a Prešov, Z-1041/2012, 
• Záložně právo V 1707/2008 sa vzťahuje aj na pozemok C KN p.č. 5531/9, 
5531/10, 5531/11, 5531/12, 5531/13, 5531/14, 5531/15, 5531/16, 5531/17, 
5531/18, 5531/19, 5531/20 - R 1000/2014; 
• Záložné právo V 824/2009 sa vzťahuje aj na pozemok C KN p.Č.5531/21, 
5531/22, 5531/23 a stavby s.č.4622 na p.č.5531/7, stavba s Č.4623 na p.č.5531/23, 
stavba s.č.4624 na p.č.5531/21 - R 1000/2014; 

Nasledujúce záložné práva, zapísané na liste vlastníctva č. 3909, zanikajú len 
vo vzťahu k predmetu dražby podl'a § 93 ods. 2 ZKR ku dňu udelenia 
príklepu, za předpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením: 

• VI1 Robstav - stavebné družstvo - spoluvlastnicky podiel 1/1 
• Záložné právo na parcelu 5531/8 a stavbu s.č. 942/ admin. budova /pie Daňový 
úrad Liptovský Mikuláš,č.k.660/340/6564/06/CH,Z 863/2006, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s č. 942/admin. budova/ pre Daňový 
úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/46556/06/CH, Z-3282/2006, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/admin.budova/, pi e Daňový 
úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/56719/06/CH, Z-4142/2006, 
• Záložné právo na par. KN 5531/8 /admin. budova/ s.č. 942, pre Daňový úrad 
Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/8275/07/CH, Z-997/2007, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/admin. budova/ - Záložné právo pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/12947/07/CH, Z-1320/2007, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/admin. budova/ - Záložné právo pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/12946/07/CH, Z-1321/2007, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č 942/admin. budova/, pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/20233/07/CH, Z-1712/2007, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č 942/admin. budova/pre Daňový 
úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/39459/07/CH, Z-2813/2007, 
• Na pare KN 5531/8 a stavbu s č. 942 /administratívna budova/, záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č k. 660/340/45095/07/CH, Z-3382/2007, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /admin. budova/, pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 6603/40/48116/07/CH, Z-3801/2007, 
• Na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /admin. budova/ - záložné právo pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/52967/07/CH, Z-4184/2007, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/, 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č k. 660/340/58686/07/CH, Z-4700/2007, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s č. 942 /admin. budova/, pre 
Daňový úrad Lipt Mikuláš, č.k. 660/340/63 687/07/CH, Z-35/2008, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /admm, budova/ pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/2308/08/CH, Z-543/2008, 
• Na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/admin. budova/, záložné právo pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k 660/340/12204/08/CH, Z-1539/2008, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/, 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/16123/08/CH, Z-1941/2008, 
» Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/admin. budova/ pre Daňový 



úiad Lípt. Mikuláš, č.k. 660/340/2263I/08/CH, Z-2413/2008, 
• Záložné právo na pare KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /admin. budova/, pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k 660/340/29087/08/CH, Z-2727/2008, 
• VI. 1 ROBSTAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 Záložné 
právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš č.k.660/340/36049/08/CH,Z-
3158/2008, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavba s.5.942 /admln. budova/, pre 
Daňový úrad Lipt, Mikuláš, č.k. 660/340/40644/08/CH, Z-3481/2008, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/admin, budova/,pre Daňový 
úrad Lipt Mikuláš, 6 k. 660/340/45027/08/CH, Z-3880/2008, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /admin. budova/, pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/50464/08/CH, Z-4296/2008, 
• VI. 1 ROBSTAV,stavebné družstvo - Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 - Záložné 
právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš,na parcelu 5531/8 a stavbu 
s.č.942,č k.660/340/60073/08/CH,Z-14/2009, 
• VI, 1 ROBSTAV,stavebné družstvo - Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 Záložné 
právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš na parcelu 5531/8 a stavbu so s.č. 942, 
•č.lc.660/340/4796/2009/CH,Z-664/2009, 
• ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEENOSTI - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/2,5531/3,5531/5,5531/6 a S Č. 2355, S.Č. 2356, S Č. 
2357, S.Č 2406 PREZÁLOŽNÉHO VERITEEA: ING HOLOŠ LADISLAV 
NAR. 21.11.1956, SMREČANY č. 21NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY 
ČÍSLO : ZO DŇA 30.06.2009 DRUH POHLADÁVKY: ÚVĚR V 1849/2009 
• VI. 1 ROBSTAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 Záložné 
právo pre Daňový úřad Liptovský Mikuláš na parcelu 5531/8 a stavbu so s.Č. 942 
/admin budova/, č.k.660/340/29080/2009/CH,Z-2504/2009, 
• Na pare, KN 5531/8 a stavbu s č. 942 /administratívna budova/,záložné piávo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/43541/09/CH, Z-3108/2009, 
• Na pare, KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/49021/09/CH, Z-3604/2009, 
• Na pare. KN 5531/8 a stavbu s č 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/52125/09/CH, Z-3891/2009, 
• Na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pie Daňový úrad Lipt Mikuláš, č.k. 660/340/57599/09/CH, Z-4393/2009, 
• VI. 1 ROBSTAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 Záložné 
právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš na parcelu 5531/8 a tiež stavbu so 
súpisným číslom 942/budova administratívna/ na parcele 553l/8,č,k. 
660/340/61875/2009/CH,Z-27/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový mad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/2895/2010/CH, Z-655/2010, 
• Na pare KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/6911/2010/CH, Z-963/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lípt. Mikuláš, č k. 660/340/12756/2010/CH, Z-1353/2010, 
« Na pare KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/25657/2010/CH, Z-2370/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č 942 /administratívna budova/ - Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/31461/2010/CH, Z-2763/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.Č 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č k. 660/340/41778/2010/CH, Z-3329/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/44936/2010/CH, Z-3637/2010, 
• VI. 1 ROBSTAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 Záložné 
právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš,č k.660/340/50470/2010/CH,na 
parcelu 5531/8 a tiež na stavbu so súpisným číslom 912 na parcele 5531/8 
/administratívna budova/ - Z-4089/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/53724/2010/CH, Z-4403/2010, 
• Vl.l ROBSTAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 - Záložné 
právo pre Daňový úrad Liptovský 



• Mikuláš,napaicelu 5531/8 a stavbu so s 2.912,č.k.660/340/58474/2010/CII,Z-
4893/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s č 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/62705/2010/CH, Z-3/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č k. 660/340/1877/2011/CH, Z-502/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/8318/2011/CH, Z-1039/2011, 
• Na pare KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/13780/2011/CH, Z-1518/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutefnosť EX 351/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-1947/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/20252/2011/CH, Z-2172/2011, 
• Na pare KN 553 3/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový rnad Lipt. Mikuláš, Č.k. 660/340/28338/2011/CH, Z-2550/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č, 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/42681/2011/CH, Z-3281/2011, 
• Exekučný prfkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteí'nosť Ex 270/2011, JUDr, Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, Z-3886/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnutel'nosti Ex 270/2011, 
JUDr. Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, P-870/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutel'nosti EX 1813/2011, JUDr. Matěj ovíe Peter Lipt. Mikuláš, Z-
3914/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt Mikuláš, Č.k 660/340/52727/2011/CH, Z-4324/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/57812/2011/CH, Z-4751/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnutefnosti EX 351/2011, 
JUDr Franěk Ján Lipt Mikuláš, P-1202/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteftiosť EX 1063/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5373/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/64982/2011/CH, Z-5484/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, Č.k. 660/340/68647/2011/CH, Z-6/2012, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteftiosti EX 1797/2011, JUDr. Ing, Pavol Malík Žilina, Z-371/2012, 
• Vl.l ROBSTAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 - Exekučný 
příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na 
nehnutel'nosti EX 5/2012, JUDr.LadislavMikeska,Líptovský Mikuláš,Z-
716/2012, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt Mikuláš, č.k 660/340/81332/2011/CH, Z-978/2012, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteřnosti EX 3548/11, Mgr. Róbert Segl'a Prešov, Z-1041/2012, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Žilina, č.k. 9500501/5/1100072/2012/Gre, Z-2579/2012, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Žilina, č.k. 9500501/5/1103316/2012/Gre, Z-2580/2012, 
Na parc.KN 5531/8 a stavbu s č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo pre 
Daňový úrad Žilina, č.k. 9500501/5/2093212/2012/Gre, Z-3238/2012, 

Zistená cena predmetu 
dražby : 

212 466,74 € 

Spósob zistenia ceny 
predmetu dražby: 

Znalecký posudok č. 7/2015 zo dňa 26.1.2015, vypracoval znalec: Ing. Stefan 
Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica a Znalecký posudok č. 109/2015 
zo dňa 20.4.2015, vypracoval znalec Ing. Miroslav Todák, ul. Čsl. brigády 
1611/16,031 01 Liptovský Mikuláš 



Najnižšie podanie: 212 466,74 € 
Minimálně prihodenie: 100,00 e 
Dražobná zábezpeka: 49 790,88 € 

Sposob zloženia 
dražobnej zábezpeky: 

V peniazoch, a to bezhotovostným pievodom na účet dražobníka 5. ú.: 
5043987194/0900 vedený v SLSP, a.s. pod variabilným symbolom : 1012015, 
alebo v hotovosti v mieste konania dražby, připadne zložením peňazí do notárskej 
úschovy. 
Vo formě bankovej záruky 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou. 

Doklad 
preukazujúci zloženie 
dražobnej zábezpeky: 

- Originál příkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej 
zábezpeky. Účastník bude připuštěný k dražbě, ak do otvorenia dlažby bude 
dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 
- Příjmový pokladničný doklad preukazujúci zloženie peňažnej hotovostí vo výške 
dražobnej zábezpeky, 
- Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie bankovej 
záruky. 
- Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zloženie zábezpeky do 
notárskej úschovy. 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o 
dražbě v Obchodnom věstníku a končí stanoveným časom otvorenia dražby 

Vrátenie dražobnej 
zábezpeky: 

Neúspěšným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti, 
bude dražobná zábezpeka vrátená hněď po skončení dražby. Neúspěšným 
účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom 
na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bezhotovostným prevodom 
bez zbytočného odkladu po skončení, a to na účet označený účastníkom dražby 

Sposob úhrady ceny 
dosiahnutej 
vydražením: 

- Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššía ako 6.640 6, je vydražitel' povinný 
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa 
vydražitel' s navrhovatelem dražby nedohodnú inak. 
- Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 €, je vydražitel' povinný 
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hněď po skončeni dražby. 
- Cenu dosiahnutú vydražením je možné zaplatiť v hotovosti hněď po skončení 
dražby v mieste konania dražby, v hotovosti v mieste sídla dražobníka, alebo 
bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. 5043987194/0900, vedeným v 
SLSP, a.s., pod variabilným symbolom: 1012015. 
- Dražobná zábezpeka zložená v peniazoch sa vydražitel'ovi započítava do ceny 
dosiahnutej vydražením, 

Obhliadky predmetu 
dražby: 

1 termín 25.6,2015 o 13:00 hod. 
2. termín 8 7 2015 o 13:00 hod. 

Miesto obhliadky: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, Družstevně 6,031 01 Liptovský 
Mikuláš (hlavný vstup) 

Organizačně opatrenia 
k obhliadkam: 

Záujemcovia o obhiiadku predmetu dražby sa prihlásia telefonicky najneskor 
24 hodin pred stanoveným termínom obhliadky na telefónne číslo : 0903 
517 300, počas pracovných dní, v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhliadky je 
možné vykonať aj mimo termíny stanovené v oznámení o dražbě, avšak výlučné 
po predchádzajúcej dohodě s dražobníkom. 

Nadobudnutie 
vlastnického práva k 
predmetu dražby: 

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



Podmienky odovzdania 
predmetu dražby 

- Po nadobudnutí vlastnického práva alebo iného práva k predmetu dražby 
odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražitelovi predmet dlažby a 
listiny, ktoré osvědčuji! vlastnické piávo a sú nevyhnutné na nakladanie s 
predmetom dražby, alebo osvedčujú iné práva vydražiteli k predmetu dražby. 
- Ak ide o nehnuteťnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník 
bez zbytočných prieťahov predmet dražby, a to na základe predloženia 
osvědčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteli. 
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. 
- Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie 
vydražitel'. 
- Nebezpečenstvo Škody na predmete dražby prechádza z navrhovateli dražby na 
vydražiteli dňom odovzdania predmetu dražby. 

Poučenie podii § 21 
ods. 2 až 6 zákona 
č. 527/2002 Z. z. 
o dobrovolných 
dražbách : 

(2) V případe, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené 
ustanovenia tohto zákona, móže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na 
svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby, Právo domáhaf sa 
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa 
príldepu okrem případu, ak dóvody neplatnosti dražby súvisia so spácháním 
trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
predchádzajúci vlastník piedmetu dražby v čase príklepu hlášený trvalý pobyt 
podii osobitného predpisu;12b) v tomto případe je možné domáhať sa neplatnosti 
dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V případe spoločnej dražby bude neplatná len tá 
časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok lýka (§ 23) 
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podii odseku 2, je povinná oznámiť 
příslušnému okresnému úřadu začatie súdneho konania. 
(4) Účastnikmi súdneho konania o neplatnosť dražby podii odseku 2 sú 
navrhovatel' dražby, dražobnik, vydražitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá 
osoba podii odseku 2. 
(5) Ak vydražitel' zmařil dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky 
príklepu zaníkajú ku dňu príklepu. 
(6) "Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dóvodu oneskoreného začatia 
dražby, ak bolo příčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým 
istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, 
ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnické právo, vykonať 
riadnu obhiiadku predmetu dražby. 

Notár osvedčujúci 
priebeh dražby: 

JUDr Andrea Barancová, so sídlom: T.G. Masaryka 19, 984 01 Lučenec 

Navihovatel': 

VBanskej Bystrici, dňa M:J£; 2015 

Za dražobníka: . ~ 

V Banskej Bystrici, dňa 2015 

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD. 
správca úpadců 
ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš 

IRQAÓCTfo 
fútot 

s> o, Hocfliz, 074oi R i« D 
Mg, Slavomlr/T.nSo o-c. 
konať 
ProAuctio s.r.o 



OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podfa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvědčuj em pravosť podpisu: JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD., 
dátum narodenia: , r.č, >, bytom Pohořelá, Kpt. Nálepku 180, ktorého(ej) totožnost" som 
zistil(a) zákonným sposobom, sposob zistema totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: ObČiansky 
preukaz, séria a/alebo Číslo:, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručně podpísal(a). Centrálny register 
osvědčených podpisov přidělil podpisu pořadové číslo O 376482/2015. 

Z£K 
Ibotya Barem 

zaměstnanec poverený 
JUDr. Danielou Vozárovou 

notárom so sídlom v Banskej Bystrici 

v'' 

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutečností 
uvádzaných v listině (§58 ods. 4 
Notářského ponadku) 



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA 

Oznámenie o dražbě 
Zn. 1022015 

V V VES EN Á DNA: 

ŽVESENÁ DŇA: 

PODPIS: 

1 2 -06- 2015 
1 3 -07- 2015 

ProAuctio s.r.o, ako dražobnik oprávněný k výkonu dobrovofných dražieb v zmysle ustanovení zákona 
5 527/2002 Z. z. o dobrovoťných dražbách a o doplnění zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(Notářsky poriadok) vplatnom znění (ďalej len „zákon o dobrovolných dražbách") zveiejňuje na základe 
Zmluvy o vykonaní dražby a v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovol'ných dražbách následovně 
Oznámenie o dražbě: 

Označenie dražobníka: ProAuctio s.r.o. 
IČO: 45 408 441 
Sídlo. Horná 2,974 01 Banská Bystrica 
Zaplsanývregistri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 

17775/S 
Konajúci • Mgr. Slavomír Janšo, konáte!' 

Označenie 
navrhovateli dražby: 

JTJDr. Jaroslav Jaltubčo, PhD. 

Sídlo. Mladých budovatelův 2,974 11 Banská Bystrica 
IČO: 46 164 928 
Zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou S 1680 
Správca úpadců: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, so sídlom: Družstevná 6, 

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00168319 (ďalej aj len „úpadca") 

Miesto konania dražby: V sídle úpadců v zasadacej miestnosti Č. dveří 201, na prvom pochodí (nová 
budova) na adrese Družstevná 6,030 01 Liptovský Mikuláš 

Dátum konania dražby: 13.07.2015 
Čas otvorenia dražby: 10:00 hod. 
Dražba: Prvé kolo dražby 

Označen ie predmetu 
dražby: 

Predmetom dražby je súbor nehnutePností nachádzajúcich sa v obci Liptovský 
Mikuláš, katastrálnom území Liptovský Mikuláš, evidovaných Okresným úradom 
Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 6489 ako: 

parcela registra „C" Číslo 5531/7, Zastavané plochy anádvoria o výmere 
298 m2; 
parcela registra „C" číslo 5531/16, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 
191 m2 
parcela registra „C" Číslo 5531/19, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 
63 m2; 
dielňa súpisné čislo 4622, postavená na parcele registra „C" číslo 5531/7 

Spoluvlastnicky podiel vo výške 1/1. 
(ďalej len ako „predmet dražby") 

Opis predmetu dražby 
a jeho příslušenstva: 

Dielňa súp. č. 4622 na pozemku p. č. 5531/7 sa nachádza v Meste Liptovský 
Mikuláš. Nachádza sa východně od centra města Lipt. Mikuláš, na ul. 
Družstevnej. Jedna sa o nepodpivničenú budovu s jedným nadzemným podlažím. 
Budova sa v súčasnosti využívá v časti ako autoservis a v časti ako zámočnícka 
dielňa. Časť - sústružňa je v súčasnosti nevyužívaná. 
I. NP obsahuje : zámočnícka dielňa, autodielňa, sústružňa, umyváreň, WC, 
dva sklady. 
Základy budovy sú základové pásy a pátky s vodorovnou izoláciou, 
Zvislé nosné konštrukcie sú zo železobetónového monolitického skeletu 
s výplňovým murivom tehlovým. Deliace konštrukcie sú murované 
tehlové. Stropnú konštrukciu a zároveň aj strešnú tvoří železobetónová doška vo 
vonkajšom spáde. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie sú taktiež 
vápenné hladké. Krytina je živičná zvarovaná. Klampiarske konštrukcie sú z 
pozinkovaného plechu. Dveře interiérové sú dřevené plné hladké, vráta plechové 



Okná sú jednoduché ocelové - převažujíce. Podlahy sú z cementového potem 
Elekíroinštalácia je svetelná a motorická. Vykurovanieje ústredné 
teplovodní z centrálnej kotolne prostredníctvom ocelových registrov 
Rozvod vody teplej a studenej je z pozinkovaného potnibia. Zariademe 
umyvárně a WC je štandardnými zariaďovacími predmetmi. 
Na budovu bolo zachované kolaudačné rozhodnutie - Kolaudačně 
rozhodnutie na stavbu" Objekty ( kancelárie, dielne, sklady, sociálně zariadema) 
ROBSTAVU, výrobného družstva L. Mikuláš vydané MsNV - odborom 
výstavby Lipt. Mikuláš pod č. Výst. 4721/1975- Lň zo dňa 29.12.1975. V 
rozhodnutí je uvedený i ok začatia užívania 1960. 
Životnosť vzhl'adom na stav pri miestnej obhliadke, konštrukčné vyhotovenie a 
účel využívania, stanovujem na 80 iokov. 

Opis stavu predmetu 
dražby: 

Predmet dražby je vtechnickom stave piimeranom jeho veku, vykonaným 
rekonštrukciám uvedeným v popise predmetu dražby a údržbě. 

Označenie a opis práv 
a závazkov viaznucich 
na predmete dražby: 

Následujíce záložné práva, zapísané na liste vlastníctva č. 6489, zanikají len 
vo vzťahu k predmetu dražby podl'a § 93 ods. 2 ZKR ku dnu udelenia 
príklepu, za předpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením: 

• ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTECNOSTI - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/1 a 5531/4 a STAVBA s.č. 2184 NA 
POZEMKU KN 5531/4 - RAC. STROJOVÁ DIBLŇA PRE 
ZÁLOŽNÉHO VERITEEA : COOP PRODUKT SLOVENSKO, 
MLIEKARENSKÁ 10, BRATISLAVA (00168637) NA ZÁKLADE 
ZÁLOŽNEJ ZMLUVY ČÍSLO • DRUH POHEADÁVKY : ÚVĚR V 
1707/2008 

• ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEENOSTI - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/7 a STAVBA sČ. 2358 NA POZEMKU ICN 
5531/7 - DIELŇA PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEEA : COOP PRODUKT 
SLOVENSKO, MLIEKARENSKÁ 10, BRATISLAVA (00168637) NA 
ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY ČÍSLO : DRUH POHEADÁVKY : 
ÚVĚR V 824/2009 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložního práva na nehnuteínosf EX 351/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt 
Mikuláš, Z-1947/2011, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložního práva na nehnutel'nosť Ex 270/2011, JUDr. Šutliak Miroslav 
Lipt Mikuláš, Z-3886/2011, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnutel'nosti Ex 
270/2011, JUDr. Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, P-870/2011, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložního práva na nehnutelhosti EX 1813/2011, JUDr. Matejovie Peter 
Lipt. Mikuláš, Z-3914/2011, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnutcFnosti EX 
351/2011, JUDr, Franěk Ján Lipt Mikuláš, P-1202/2011, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložního práva na nehnutefnosť EX 467/2011, JUDi, Franěk Ján Lipt 
Mikuláš, Z-5370/2011, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložního práva na nehnutelhosť EX 717/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt 
Mikuláš, Z-5371/2011, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložního práva na nehnutel'nosf EX 805/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt 
Mikuláš, Z-5372/2011, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložního práva na nehnutelnosť EX 1063/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt 
Mikuláš, Z-5373/2011, 
Záložné právo pře Město Liptovský Mikuláš, č.k. D a P: 2011/06050-Pr, 



Z-4408/2011, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnuteřnosti EX 1797/2011, JUDr, íng. Pavol Malík 
Žilina, Z-371/2012, 
VI. 1 ROB STAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 -
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnutel'nosti EX 5/2012, JUDr.Ladislav 
Mikeska,Liptovský Mikuláš,Z-716/2012, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnuteťnosti EX 3548/11, Mgr. Róbert Segl'a 
Prešov, Z-1041/2012, 
Záložně právo V 1707/2008 sa vzťahuje aj na pozemok C KN p.č. 
5531/9, 5531/10, 5531/11,5531/12,5531/13, 5531/14, 5531/15,5531/16, 
5531/17,5531/18,5531/19,5531/20 - R1000/2014; 
Záložné právo V 824/2009 sa vzťahuje aj na pozemok C KN p.č.5531/21, 
5531/22, 5531/23 a stavby s.č.4622 na p.č.5531/7, stavba s.5.4623 na 
p.č.5531/23, stavba s.č 4624 na p.5.5531/21 - R 1000/2014; 

Zistená cena predmetu 
dražby : 

33 336,68 € 

Spósob zistenia ceny 
predmetu dražby: 

Znalecký posudok Č. 113/2015 zo dňa 20.4.2015, vypracoval znalec: Ing 
Miroslav Todák, ul Čsl. brigády 1611/16,031 01 Liptovský Mikuláš. 

Najnižšie podanie: 33 336,68 6 
Minimálně prihodenie: 100,00 € 
Dražobná zábezpeka: 10 001,00 e 

Spósob zloženia 
dražobnej zábezpeky: 

V peniazoch, a to bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú.: 
5043987194/0900 vedený v SLSP, a.s. pod variabilným symbolom : 1022015, 
alebo v hotovosti v mieste konania dražby, připadne zložením peňazí do notárskej 
úschovy. 
Vo formě bankovej záruky 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou. 

Doklad 
preukazujúci zloženie 
dražobnej zábezpeky: 

- Originál příkazu na úhradu peňažných prostnedkov vo výške diažobnej 
zábezpeky. Účastník bude připuštěný k dražbě, ak do otvorenia dražby bude 
dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka 
- Pi íjmový pokladničný doklad preukazujúci zloženie peňažnej hotovosti vo výške 
dražobnej zábezpeky. 
- Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie bankovej 
záruky. 
- Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zloženie zábezpeky do 
notárskej úschovy. 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o 
dražbě v Obchodnom věstníku a končí stanoveným časom otvorenia dražby. 

Vrátenie dražobnej 
zábezpeky: 

Neúspěšným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti, 
bude dražobná zábezpeka vrátená hned' po skončení dražby. Neúspěšným 
účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom 
na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bezhotovostným prevodom 
bez zbytečného odkladu po skončení, a to na účet označený účastníkom dražby. 

Spósob úhrady ceny 
dosiahnutej 
vydražením: 

- Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6,640 €, je vydražitel' povinný 
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa 
vydražitel' s navrhovatelem dražby nedohodnú inak 
- Ak nie ie cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 6, je vydíažitel' povinný 



zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hněď po skončení dražby. 
- Cenu dosiahnutú vydražením je možné zaplatiť v hotovosti hned' po skončení 
dražby vmieste konania dražby, v hotovosti vmieste sídla dražobníka, alebo 
bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. 5043987194/0900, vedeným v 
SLSP, a.s., pod variabilným symbolom. 1022015, 
- Diažobná zábezpeka zložená vpenlazoch sa vydražitelovi započítava do ceny 
dosiahnutej vydražením. 

Obhliadky predmetu 
dražby: 

1. termín 25 6.2015 o 13:15 hod. 
2, termín 8.7.2015 o 13:15 hod. 

Miesto obhliadky: ROB STAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, Družstevná 6, 031 01 Liptovský 
Mikuláš (hlavný vstup) 

Organizačně opatrenia 
k obhliadkam: 

Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby sa prihlásia telefonicky najneskor 
24 hodin pred stanoveným termínom obhliadky na telefónne číslo : 0903 
517 300, počas pracovných dní, v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhhadkyje 
možné vykonať aj mimo tenníny stanovené v oznámení o dražbě, avšak výlučné 
po predchádzajúcej dohodě s dražobníkom. 

Nadobudnutie 
vlastnického práva k 
predmetu dražby: 

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

Podmienky odovzdania 
predmetu dražby: 

- 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 vydražitela k predmetu dražby. 
- Ak ide o nehnutelnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník 
bez zbytočných prieťahov predmet dražby, a to na základe predloženia 
osvědčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražitela. 
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. 
- Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie 
vydražitel. 
- Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovatela dražby na 
vydražitela dňom odovzdania predmetu dražby. 

Poučenie podPa § 21 
ods. 2 až 6 zákona 
č. 527/2002 Z. z. 
o dobrovolných 
dražbách : 

(2) V případe, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené 
ustanovema tohto zákona, móže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na 
svojích právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa 
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa 
priklepu oleem případu, ak dóvody neplatnosti dražby súvisia so spácháním 
trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
piedchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase priklepu hlášený trvalý pobyt 
podia osobitného předpisu, 12b) v tomto případe je možné domáhal sa neplatnosti 
dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V případe spoločnej dražby bude neplatná len tá 
časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). 
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podia odseku 2, je povinná oznámil 
příslušnému okresnému úřadu začatie súdneho konania. 
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podia odseku 2 sú 
navrhovatel' dražby, dražobník, vydražitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá 
osoba podia odseku 2. 
(5) Ak vydražitel zmařil dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatná, účinky 
priklepu zanikajú ku dňu priklepu. 
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z důvodu oneskoreného začatia 
dražby, ak bolo příčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým 
istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, 



ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnické právo, vykonať 
riadnu obhliadku predmetu dražby. 

Notár osvedčujúci 
priebeh dražby: 

JUDr. Andrea Barancová, so sidlom: T.G. Masaryka 19, 984 01 Lučenec 

Navrhovatel': 

VBanskej Bystrici, dna 

Za dražobníka: 

VBanskej Bystrici, dňa'2015 

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD. 
správca úpadců 
ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš 

PROAUCTIO 
fihtXňfriilsS/M ' 

-Px&Mhíp s i.o , Honri 2,97*í 01 Ba-wkí Bystru 
Mgr. Žlavomí/Janšo 
konáte!' společnosti 
PraAuctio sír,o. 

IČO 4140X441, DIČ 



OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podl'a knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: JTJDr. Jaroslav Jakubčo PhD., 
dátum narodenia , r.č.' , bytom Pohořelá, Kpt. Nálepku 180, ktorého(ej) totožnosť som 
zistil(a) zákonným sp5sobom. SDÓsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria a/alebo číslo:" , ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručně podpísal(a). Centrálny register 
osvědčených podpisov přidělil podpisu pořadové číslo O 376540/2015. 

Banská Bystrica dňa 9.6.2015 
Ibqíya BarcaJ 

zaměstnanec poverený 
JUDr. Danielou Vozárovou 

notárom so sídlom v Banskej Bystrici 

Upozornenie! Notái legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listině (§58 ods. 4 
"Notářského poriadku) 



- - V E Ř E J N Á  VYHLÁŠKA rola* 

;; s N- ^ , vyvesená DNA, -j ž2015 

~ v ZVESENÁ DŇA: 10 n7 omE 

Oznamenie o drazbe I ' 3 "07- 7015 
Zlá. 10320Í5 PODPIS: ^ 

ProAuctio s r.o,, ako dražobník oprávněný k výkonu dobrovolných dražieb v zmysle ustanoveni zákona 
č. 527/2002 Z. z, o dobrovolných dražbách a o doplnění zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notáiskej činnosti 
(Notářsky poriadok) vplatnom znenl (ďalej len „zákon o dobrovolných dražbách") zveřejňuje na základe 
Zmluvy o vykonaní diažby a v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovolných dražbách následovně 
Oznámenie o dražbě: 

Označenie dražobníka: ProAuctio s.r.o. 
ICO: 45 408 441 
Sídlo: Horná 2,974 01 Banská Bystrica 
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sio, vložka č. 

17775/S 
Konajúci: Mgr. Slavomír Janšo, konáte!' 

Označenie 
navrhovatelů dražby: 

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD. 

Sídlo: Mladých budovatelův 2,974 11 Banská Bystrica 
IČO: 46 164 928 
Zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou S 1680 
Správca úpadců: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, so sídlom. Družstevná 6, 

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00168319 (ďalej aj len „úpadca") 

Miesto konania dražby: V sídle úpadců v zasadacej miestnosti č dveří 201, na prvom pochodí (nová 
budova) na adrese: Družstevná 6,030 01 Liptovský Mikuláš 

Dátum konania dražby: 13.07 2015 
Čas otvorenia dražby: 10-30 hod. 
Dražba: Prvé kolo dražby 

Označenie predmetu Predmetom dražby je súbor nehnutel'ností nachádzajúcich sa v obcí Liptovský 
dražby: Mikuláš, katastrálnom území Liptovský Mikuláš, evidovaných Okresným úradom dražby: 

Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 6489 ako: 
parcela registra „C" číslo 5531/15, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 
267 m2; 
parcela registra „C" číslo 5531/20, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 
131 m2 
parcela registra „C" číslo 5531/23, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 
268 m2; 
dielňa súpisné číslo 4623, postavená na parcele registia „C" číslo 
5531/23 

Spoluvlastnicky podiel vo výške 1/1. 
(ďalej len ako „predmet dražby") 

Opis predmetu dražby 
a jeho příslušenstva: 

Dielňa súp. č, 4623 na pozemku p č. 5531/23 sa nachádza vMeste Liptovský 
Mikuláš. Nachádza sa východně od centra města Lipt. Mikuláš, na ul. 
Družstevnej. Jedna sa o nepodpivničenú budovu s jedným nadzemným podlažím. 
Budova je využívaná v časti ( sklad, kancelária, chodba, sklad ), v častí je 
nevyužívaná, posledný účel využívania tejto časti ( šatné, chodba, umyvárka, 
kancelária a dve dielne ). 
Základy budovy sú základové pásy betonové s vodorovnou izoláciou Zvislé 
nosné lconštrukcie sú murované tehlové hrůbky 30 cm a 45 cm. Deliace 
konštrukcie sú murované tehlové Stropná konštrukcia je dřevená trámová s 
rovným podhl'adom, Vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie sú taktiež 
vápenné hladké. Střecha je sedlová vaznicová s krytinou z pozinkovaného plechu. 
Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dveře interiérové sú 
dřevené plné hladké, vráta plechové. Okná sú dřevené zdvojené - prevažujúce. 



Podlahy sú z cementového poteru a z keramickej dlažby. Elekíroinštalácia je 
svetelná a motorická, Vylairovanie je ústredné teplovodně z centiálnej 
kotolne prostrednlctvom ocelových registrov. Rozvod vody teplej a 
studenej je z pozinkovaného potrubia. Zariadenie umyvárně a WC je 
štandardnými zai iaďovacími predmetmi. Na budovu bolo zachované kolaudačně 
rozhodnutie - Kolaudačně rozhodnutie na stavbu " Objekty ( kancelárie, dielne, 
sklady, sociálně zariadenia) ROBSTAVU, výrobného družstva L. Mikuláš 
vydané MsNV - odborom výstavby Lipt. Mikuláš pod Č. Výst. 4721/1975-
Lň zo dňa 29 12 1975 V rozhodnutí je uvedený rok začatia užívania 1960. 
Životnosť vzhradonij na stav pri miestnej obhliadke, konstrukčně vyhotovenie a 
účel využívama, stanovujem na 80 rokov. 

Predmet dražby je vtechnickom stave primeranom jeho veku, vykonaným 
rekonštrukoiám uvedeným v popise predmetu dražby a údržbě. 

Opis stavu predmetu 
dražby: 

Označenie a opis práv 
a závázkov viaznucich 
na predmete dražby: 

Nasledujúce záložně práva, zapísané na liste vlastníctva č. 6489, zanikajú len 
vo vzťahu lt predmetu dražby podPa § 93 ods. 2 ZKR ku dňu udelenia 
príklepu, za ptedpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením: 

ZÁLOŽNĚ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEENOSTI - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/1 a 5531/4 a STAVBA s.č. 2184 NA 
POZEMKU KN 5531/4 - RAC. STROJOVÁ DIELŇA PRE 
ZÁLOŽNÉHO VERITEEA : COOP PRODUKT SLOVENSKO, 
MLIEKARENSKÁ 10, BRATISLAVA (00168637) NA ZÁKLADE 
ZÁLOŽNEJ ZMLUVY ČÍSLO : DRUH POHCADÁVKY : ÚVĚR V 
1707/2008 
ZÁLOŽNĚ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEENOSTI - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/7 a STAVBA s.č. 2358 NA POZEMKU KN 
5531/7 - DIELŇA PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEEA : COOP PRODUKT 
SLOVENSKO, MLIEKARENSKÁ 10, BRATISLAVA (00168637) NA 
ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY ČÍSLO : DRUH POHEADÁVKY • 
ÚVĚR V 824/2009 
Exekučný prikaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnutePnosf EX 351/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt 
Mikuláš, Z-1947/2011, 
Exekučný prikaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnutel'nosť Ex 270/2011, JUDr, Šutliak Miroslav 
Lipt Mikuláš, Z-3886/2011, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnute/nosti Ex 
270/2011, JUDr. Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, P-870/2011, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnutePnosti EX 1813/2011, JUDi. Matejovie Petei 
Lipt. Mikuláš, Z-3914/2011, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnutel'nosti EX 
351/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, P-1202/2011, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnutePnosf EX 467/2011, JUDi, Franěk Ján Lipt 
Mikuláš, Z-5370/2011, 
Exekučný prikaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnutePnosf EX 717/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt 
Mikuláš, Z-5371/2011, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnutePnosf EX 805/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt 
Mikuláš, Z-5372/2011, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnutePnosf EX 1063/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt 
Mikuláš, Z-5373/2011, 
Záložné právo pre Město Liptovský Mikuláš, č.k. D a P: 2011/06050-Pr, 
Z-4408/2011, 



Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnuteťnosti EX 1797/2011, JUDr. Ing. Pavol Malík 
Žilina, Z-371/2012, 
VI, 1 ROB STAV,stavebné dražstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 -
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnuteFnosti EX 5/2012, JUDr Ladislav 
Míkeska,Liptovský Mikuláš,Z-716/2012, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnuteťnosti EX 3548/11, Mgr Róbert Segťa 
Prešov, Z-l 041/2012, 
Záložné právo V 1707/2008 sa vzťahuje aj na pozemok C KN p.č. 
5531/9,5531/10,5531/11, 5531/12, 5531/13,5531/14,5531/15,5531/16, 
5531/17, 5531/18, 5531/19, 5531/20 - R 1000/2014; 
Záložné právo V 824/2009 sa vzťahuje aj na pozemok C KN p.č 5531/21, 
5531/22, 5531/23 a stavby s.č.4622 na pč.5531/7, stavba s.č.4623 na 
p.č,5531/23, stavba s.č.4624 na p,č.5531/21 - R 1000/2014; 

Zistená cena predmetu 
dražby : 

37 355,976 

Spósob zistenia ceny 
predmetu dražby: 

Znalecký posudok č. 115/2015 zo dňa 20.4.2015, vypracoval znalec: Ing, 
Miroslav Todák, ul. Čsl brigády 1611/16,031 01 Liptovský Mikuláš 

Najnižšie podanie: 37 355,97 € 
Minimálně prihodenie: 100,00 € 
Dražobná zábezpeka: 11 206,79 € 

Spósob zloženia 
dražobnej zábezpeky: 

V peniazoch, a to bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č ú.-
5043987194/0900 vedený v SLSP, a.s. pod vanabilným symbolom : 1032015, 
alebo v hotovosti v mieste konania dražby, připadne zložením peňazí do notárskej 
úschovy. 
Vo formě bankovej záruky 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou 

Doklad - Originál příkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej 
preukazujúci zloženie zábezpeky, Účastník bude připuštěný k dražbě, ak do otvorenia dražby bude 
dražobnej zábezpeky: dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka 

- Příjmový pokladničný doklad preukazujúci zloženie peňažnej hotovosti vo výške 
dražobnej zábezpeky. 
- Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie bankovej 
záruky. 
- Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zloženie zábezpeky do 
notárskej úschovy. 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o 
dražbě v Obchodnom věstníku a končí stanoveným časom otvorenia dražby. 

Vrátenie dražobnej 
zábezpeky: 

Neúspěšným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti, 
bude dražobná zábezpeka vrátená hned' po skončení dražby. Neúspěšným 
účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom 
na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bezhotovostným prevodom 
bez zbytočného odkladu po skončení, a to na účet označený účastníkom dražby. 

Spósob úhrady ceny 
dosiahnutej 
vydražením: 

- Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 6, je vydražitel' povinný 
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa 
vydražitel' s navrhovatel'om dražby nedohodnú inak, 
- Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 6, je vydražitel' povinný 
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hned' po skončení dražby. 
- Cenu dosiahnutú vydražením je možné zaplatiť v hotovosti hned' po skončení 



dražby vmieste konania dražby, v hotovosti vmieste sídla dražobnika, alebo 
bezhotovostným prevodom na účet dražobnika č. 5043987194/0900, vedeným v 
SLSP, a.s., pod variabilným symbolom: 1032015. 
- Dražobná zábezpeka zložená v peniazoch sa vydražitelovi započítava do ceny 
dosiahnutej vydražením. 

Obhliadky predmetu 
dražby: 

1. termín 25.6 2015 o 13:30 hod. 
2. termín 8.7,2015 o 13:30 hod 

Miesto obhliadky: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, Družstevná 6,031 01 Liptovský 
Mikuláš (hlavný vstup) 

Organizačné opatrenia 
k obhlíadkam: 

Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby sa prihlásia telefonicky najneskór 
24 hodin před stanoveným termínom obhliadky na telefónne Číslo : 0903 
517 300, počas pracovitých dní, v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhliadky je 
možné vykonal aj mimo termíny stanovené v oznámení o dražbě, avšak výlučné 
po predchádzajúcej dohodě s dražobníkom. 

Nadobudnutie 
vlastnického práva k 
predmetu dražby: 

Ak vydražitel' zaplatí cenu dosiahnutú vydíažením v ustanovenej lehote, piechádza 
na neho vlastnické právo dňom udelema príklepu. Dražobník vydá bez zbytečného 
odkladu po nadobudnutí vlastnického alebo mého práva vydražitelovi potvrdenie 
o vydražení predmetu dražby, a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby 
spisuje notářská zápisnice, vydá dražobník vydražitelovi dve vyhotovenia 
osvědčeného odpisu notárskej zápisnice. 

Podmienky odovzdania 
predmetu dražby: 

- Po nadobudnutí vlastnického práva alebo mého 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 vydražitela k predmetu dražby. 
- Ak ide o nehnutelnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník 
bez zbytočných prieťahov predmet dražby, a to na základe piedloženia 
osvědčeného odpisu notárskej zápisníce a doloženia totožnosti vydražitela. 
Dražobník je povinný na mieste spisať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. 
- Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie 
vydražitel. 
- Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovatela dražby na 
vydražitela dňom odovzdania predmetu dražby. 

Poučenie podl'a § 21 (2) V případe, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo bolí porušené 
ods. 2 až 6 zákona ustanovenia tohto zákona, móže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na 
č. 527/2002 Z. z, svojich právach, požiadaf súd, aby určil neplatnosť dražby Právo domáhal sa 
o dobrovolných určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa 
dražbách : príklepu okrem případu, ak dóvody neplatnosti dražby súvisia so spácháním 

tiestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
piedchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlášený trvalý pobyt 
podia osobitného předpisu; 12b) v tomto pripade je možné domáhal sa neplatnosti 
dražby aj po uplynuti tejto lehoty. V případe spoločnej dražby bude neplatná len tá 
časl dražby, ktorej sa takýto rozsudok lýka (§ 23). 
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podia odseku 2, je povinná oznámil 
příslušnému okresnému úřadu začatie súdneho konania. 
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnos! dražby podia odseku 2 sú 
navrhovatel dražby, dražobník, vydražitel, predchádzajúci vlastník a dotknutá 
osoba podia odseku 2. 
(5) Ak vydražitel zmařil dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky 
príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
(6) Neplatnosl dražby nie je možné vyslovil z dóvodu oneskoieného začatia 
dražby, ak bolo příčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým 
istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, 
ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnické právo, vykonal 
riadnu obhliadku predmetu dražby. 



Notár osvědčujúci 
priebeh dražby; 

JUDr. Andrea Barancová, so sídlom: T.G. Masaryka 19, 984 01 Lučenec 

Navrhovatel': 

V Banskej Bystrici, dňa 

Za dražobníka: 

V Banskej Bystrici, dňa 

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD 
správca úpadců 
ROB STAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš 

Mgr. Síavomír/íanšo 
konatel' spolocnosti 
ProAuctio A'.o. 

J ÍOAuCtíů j l n  I I  



OSVEDCENIE 

o pravosti podpisu 

Podia knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: JUDr. Jaroslav Jakubčo PhB., 
dátum narodenia' bytom Pohořelá, Kpt. Nálepku 180, ktorého(ej) totožnost" som 
zistil(a) zákonným spósobom. snosob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria a/alebo tSíslo: 1 , ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručně podpísal(a). Centrálny register 
osvědčených podpisov přidělil podpisu pořadové číslo O 376589/2015. 

Banská Bystrica dňa 9.6.2015 

BYSíS? 

Ibráýa Barcai 
zaměstnanec poverený 

JUDr. Danielou Vozárovou 
notárom so sídlom v Banskej Bystrici 

Upozorněme! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivost skutečností 
uvádzaných v listině (§58 ods. 4 
Notářského poriadku) 
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Oznámenie o dražbě 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA 

VYVESENÁ DŇA: ^ ^ -06" 2015 
ZVESENÁ DÉAÍ 1 3 ^7. 2015 

PODPIS: vJ\: 

"%4BVS$ 
' ProAuctio s.r.o., ako dražobník oprávněný k výkonu dobrovoPných dražieb v zmysle ustanovení zákona 

5, 527/2002 Z. z. o dobrovolných dražbách a o doplnění zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(Notářsky poriadok) vplatnom znění (ďalej len „zákon o dobrovolných dražbách") zveřejňuje na základe 
Zmluvy o vykonaní dražby a v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovolných dražbách nasledovné 
Oznámenie o dražbě: 

Označenie dražobníka: ProAuctio s.r.o. 
IČO: 45 408 441 
Sídlo* Horná 2, 974 01 Banská Bystrica 
Zapísaný v registrt: Obchodný register Okiesného sádu Banská Bystrica, oddiel S10, vložka č. 

17775/S 
Konajúci: Mgr Slavomír Janšo, konatel' 

] 
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Označenie 
navrhovateťa dražby: 

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD. 

Sídlo: Mladých budovateFov 2,974 11 Banská Bystrica 
IČO: 46 164 928 
Zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou S 1680 
Správca úpadců: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, so sídlom: Družstevně 6, 

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO* 00168319 (ďalej aj len „úpadca") 

Miesto konania dražby: V sídle úpadců v zasadacej miestnosti č. dveří 201, na prvom pochodí (nová 
budova) na adrese: Družstevná 6,030 01 Liptovský Mikuláš 

Dátum konania dražby: 13.07,2015 
Čas otvorenia dražby: 11:00 hod. 
Dražba: Prvé kolo dražby 

Označenie predmetu Predmetom dražby je súbor nehnuteFností nachádzajúcich sa v obci Liptovský 
dražby: Mikuláš, katastrálnom území Liptovský Mikuláš, evidovaných Okresným úradom 

Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor: 
I na liste vlastníctva číslo 3909 

parcela registra „C" číslo 5531/6, Zastavané plochy a nádvoria 0 výmere 
592 m2; 
Stolárska dielňa súpisné číslo 2406 postavená na parcele číslo 5531/6 

II. na liste vlastníctva číslo 6489 
parcela registra „C" čislo 5531/9, Zastavané plochy a nádvoria 0 výmere 
1050 m2; 

Spoluvlastnicky podiel vo výške 1/1. 

III. na liste vlastníctva číslo 6489 
parcela íegistra „C" číslo 5531/1, Zastavané plochy a nádvoria 0 výmere 
1533 m2; 

Spoluvlastnicky podiel vo výške 18/100. 

(ďalej len ako „predmet dražby") 

Opis predmetu dražby 
a jeho příslušenstva: 

Stolárska dielňa č.súp. 2406 leží na pozemku parc.č. 5531/6, k ú Liptovský 
Mikuláš. Objekt má charakter budovy, má jedno nadzemné podlažie, nie je 
podpivničený. Podia zistení znalca pri miestnom šetření bol objekt postavený cca 
v roku 1958 póvodne ako sklady, doprava, garáže, v roku 1994 bola časť objektu 
zrekonstruovaná na stolársku dielňu, doklady o veku stavby sa v písomnej foime 
nezachovali Konštrukčne ide o stavbu obdížnikového podorysu, ktoiej nosný 
systém tvoria murované zvislé konštrukcie, základy objektu sú betonové pásové, 
střešně konštrukciu tvoria sedlové priehradové vazníky, stropy sú s rovnými 



Označenie a opis práv 
a závazkov viaznucich 
na predmete dražby: 

Nasledujúce záložně práva, zapísané na liste vlastníctva č. 6489, zanikajú len 
vo vzťahu kpredmetu dražby podl'a § 93 ods. 2 ZKR ku dňu udelenia 
priklepu, za předpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením: 

• ZÁLOŽNĚ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEENOSTI - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/1 a 5531/4 a STAVBA s.č. 2184 NA POZEMKU KN 
5531/4 - RAC. STROJOVÁ DIELŇA PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEEA : COOP 
PRODUKT SLOVENSKO, MLIEKARENSKÁ 10, BRATISLAVA (00168637) 
NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY ČÍSLO : DRUH POHEADÁVKY : 
ÚVĚR V 1707/2008 
• ZÁLOŽNĚ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEENOSTI - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/7 a STAVBA s.č. 2358 NA POZEMKU KN 5531/7 -
DIELŇA PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEEA : COOP PRODUKT SLOVENSKO, 
MLIEKARENSKÁ 10, BRATISLAVA (00168637) NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ 
ZMLUVY ČÍSLO : DRUH POHEADÁVKY: ÚVĚR V 824/2009 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutďnosť EX 351/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-1947/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného piáva 
na nehnutelnosť Ex 270/2011, JUDr Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, Z-3886/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnutel'nosti Ex 270/2011, 
JUDr. Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, P-870/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutelnosti EX 1813/2011, JUDr. Matejovie Peter Lipt. Mikuláš, Z-
3914/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonáme exekúcie predajom nehnutelnosti EX 351/2011, 
JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, P-12Q2/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutelnosť EX 467/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5370/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutel'nosť EX 717/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5371/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutefnosť EX 805/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5372/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie 2riadením exekučného záložného práva 

podhradmi, krytina střechy je z vlnitých AZC šablón, klampiarske konštrukcie 
střechy sú z pozinkovaného plechu, vstupné vráta sú plechové otváravé, okná 
prevažne dřevené s vonkajším zamrežovaním, v časti jednoduché, v časti 
zdvojené. Podlahy sú betonové s cementovým poterom, v objekte sú 
elektroinštalačné rozvody, ostatné přípojky a sociálně miestnosti objekt nemá V 
1'avej časti budovy je podkrovný piiestor čiastočne využitelný ako sklad a 
přístupný je z dvora areálu vnútorným schodiskom, dispozičně riešenie budovy je 
zakreslené v přílohách posudku. 
Pre výpočet opotrebenia nehnutelnosti lineárnou metodou stanovil znalec vek od 
roku 1958 a životnost stavby s pnhliadnutím na zistený technický stav na 80 
rokov. 
Na parcele registra „C" číslo 5531/9 sú vsúčasnosti spevnené plochy využívané 
ako parko visko. 

Pozemok pare, č. KN-C 5531/9 sa nachádza v Meste Liptovský Mikuláš, v 
k. ú Liptovský Mikuláš. Nachádza sa východně od centra města Lipt. Mikuláš, 
cca 5 min. jazdy autom, na ulici Družstevnej, v areáli spoločnosti ROBSTAV, 
stavebné družstvo. Přístup k pozemku je z pril'ah]ej miestnej komunikácie - ul. 
Družstevně. V tesnej blízkosti pozemku sa nachádzajú všetky inžinierske siete -
veřejný vodovod, veřejná kanalizácia, elektrická energia a plyn. V blízkosti sa 
nachádza autobusová zastávka SAD aMHD, Pozemok sa nachádza v zmysle 
platného územného plánu města vo výrobno obslužnej lokalitě. 

Opis stavu predmetu 
dražby: 

Predmct dražby je vtechnickom stave primeranom jeho veku, vykonaným 
rekonštrukciám uvedeným v popise predmetu dražby a údržbě. 



na nehnuteťnosť EX 1063/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5373/2011, 
• Záložné právo pre Město Liptovský Mikuláš, č.k, D a P. 2011/06050-Pr, Z-
4408/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteftiosti EX 1797/2011, JUDr. Ing. Pavol Malík Žilina, Z-371/2012, 
• VI. 1 ROBSTAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 - Exekučný 
příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na 
nehnutel'nosti EX 5/2012, JUDr,Ladislav Mikeska,Liptovský Mikuláš,Z-
716/2012, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného piáva 
na nehnuteťnosti EX 3548/11, Mgr. Róbert SegPa Prešov, Z-1041/2012, 
• Záložné právo V 1707/2008 sa vzťahuje aj na pozemok C KN p.č. 5531/9, 
5531/10, 5531/11, 5531/12, 5531/13, 5531/14, 5531/15, 5531/16, 5531/17, 
5531/18, 5531/19,5531/20 -R1000/2014; 
• Záložné právo V 824/2009 sa vzťahuje aj na pozemok C KN p.č.5531/21, 
5531/22,5531/23 a stavby s.č.4622 na p.č.5531/7, stavba s.č.4623 na p.č.5531/23, 
stavba s.č.4624 na p.č.5531/21 - R 1000/2014; 

Nasledujúce záložné práva, zapísané na liste vlastníctva č. 3909, zanikajú len 
vo vzťahu k predmetu dražby podPa § 93 ods. 2 ZKR ku dňu udelenia 
priklepu, za předpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením: 

• VI. 1 Robstav - stavebné družstvo - spoluvlastnicky podiel 1/1 
• Záložné právo na parcelu 5531/8 a stavbu s.č. 942/ admin. budova /pre Daňový 
úrad Liptovský Mikuláš,č.k.660/340/6564/06/CH,Z 863/2006, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/admin, budova/ pre Daňový 
úrad Lipt. Mikuláš, č.k, 660/340/46556/06/CH, Z-3282/2006, 
• Záložné právo na pare, KN 5531/8 a stavbu s č. 942/admin.budova/, pre Daňový 
úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/56719/06/CH, Z-4142/2006, 
• Záložné právo na par. KN 5531/8/admin budova/s.č. 942, pre Daňový úrad 
Lipt. Mikuláš, č k. 660/340/8275/07/CH, Z-997/2007, 
• Na pare KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/admin budova/ - Záložné právo pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/12947/07/CH, Z-1320/2007, 
• Na pare KN 5531/8 a stavbu s.č, 942/admin, budova/ - Záložné právo pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/12946/07/CH, Z-1321/2007, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/admin. budova/, pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/20233/07/CH, Z-1712/2007, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.Č. 942/admin. budova/ pre Daňový 
úrad Lipt. Mikuláš, č k. 660/340/39459/07/CH, Z-2813/2007, 
• Na paic KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /admimstratívna budova/, záložné piávo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/45095/07/CH, Z-3382/2007, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /admin. budova/, pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 6603/40/48116/07/CH, Z-3801/2007, 
• Na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /admin. budova/ - záložné právo pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/52967/07/CH, Z-4184/2007, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.Č 942 /administratívna budova/, 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č k, 660/340/58686/07/CH, Z-4700/2007, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /admin, budova/, pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/63687/07/CH, Z-35/2008, 
« Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č 942 /admin. budova/ pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/2308/08/CH, Z-543/2008, 
• Na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/admin. budova/, záložné právo pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/12204/08/CH, Z-1539/2008, 
• Záložné právo na pare KN 5531/8 a stavbu s.č, 942 /administratívna budova/, 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/16123/08/CH, Z-1941/2008, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/admin. budova/ pre Daňový 
úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/22631/08/CH, Z-2413/2008, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č, 942 /admin. budova/, pre 
Daňový úrad Lipt Mikuláš, č.k. 660/340/29087/08/CH, Z-2727/2008, 
• VI1 ROBSTAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 Záložné 



právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš Č,k.660/340/36049/08/CH,Z-
3158/2008, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavba s.č.942 /admin. budova/, pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, Č.k. 660/340/40644/08/CH, Z-3481/2008, 
• Záložné právo na pare KN 5531/8 a stavbu s.č 942/admin. budova/,pre Daňový 
úrad Lipt. Mikuláš, 5 k. 660/340/45027/08/CH, Z-3880/2008, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /admin. budova/, pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/50464/08/CH, Z-4296/2008, 
• VI1 ROBSTAV,stavebné družstvo - Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 - Záložné 
právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš,na parcelu 5531/8 a stavbu 
s č.942,č.k 660/340/60073/08/CH.Z-14/2009, 
• VI. 1 ROBSTAV,stavebné družstvo - Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 Záložné 
právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš na parcelu 5531/8 a stavbu so s 5.942, 
• č,k.660/340/4796/2009/CH,Z-664/2009, 
• ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTELNOSTl - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/2,5531/3, 5531/5, 5531/6 a S.Č. 2355, S.Č. 2356, S.Č. 
2357, S.Č. 2406 PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEEA: ING, HOLOŠ LADISLAV 
NAR. 21.11.1956, SMREČANY č. 21 NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY 
ČÍSLO : ZO DŇA 30.06.2009 DRUH POHEADÁVKY: ÚVĚR V 1849/2009 
• VI.1 ROB STAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 Záložné 
právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš na parcelu 5531/8 a stavbu so s.č. 942 
/admin. budova/, č.k 660/340/29080/2009/CH,Z-2504/2009, 
• Na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/,záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/43541/09/CH, Z-3108/2009, 
• Na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/49021/09/CH, Z-3604/2009, 
• Na pare KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administiatívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt, Mikuláš, č.k. 660/340/52125/09/CH, Z-3891/2009, 
• Na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č k. 660/340/57599/09/CH, Z-4393/2009, 
• VI. 1 ROB STAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 Záložné 
právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš na parcelu 5531/8 a tiež stavbu so 
súpisným Číslom 942/budova administratívna/ na parcele 5531/8,č k 
660/340/61875/2009/CH,Z-27/2010, 
• Na pare KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/2895/2010/CH, Z-655/2010, 
• Na pai c.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úiad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/6911/2010/CH, Z-963/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pie Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/12756/2010/CH, Z-1353/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/25657/2010/CH, Z-2370/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s,č.942 /administratívna budova/ - Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/31461/2010/CH, Z-2763/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/41778/2010/CH, Z-3329/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č, 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/44936/2010/CH, Z-3637/2010, 
• VI. 1 ROBSTAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 Záložné 
právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš,č k.660/340/50470/2010/CH,na 
parcelu 5531/8 a tiež na stavbu so súpisným číslom 912 na paicele 5531/8 
/administratívna budova/ - Z-4089/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/53724/2010/CH, Z-4403/2010, 
• VI. 1 ROB STAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 - Záložné 
právo pre Daňový úrad Liptovský 
• Mikuláš,na parcelu 5531/8 a stavbu so s.č.912,č.k.660/340/58474/2010/CH,Z-
4893/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/62705/2010/CH, Z-3/2011, 



• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt Mikuláš, č.k. 660/340/1877/2011/CH, Z-502/2011, 
• Na pare KN 5531/8 a stavbu s.č, 942/administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č k. 660/340/8318/2011/CH, Z-1039/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/administratívna budova/- Záložné piávo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k, 660/340/13780/2011/CH, Z-1518/2011, 
• ExekuČný příkaz na vykonanie exekúcie zriadetiím exekučného záložného práva 
na nehnutel'nosť EX 351/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-1947/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/20252/2011/CH, Z-2172/2011, 
• Na pare KN 5531/8 a stavbu s č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt, Mikuláš, č.k. 660/340/28338/2011/CH, Z-2550/2011, 
• Na paic.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/42681/2011/CH, Z-3281/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutel'nosť Bx 270/2011, JUDr Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, Z-
3886/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnutel'nosti Ex 270/2011, 
JUDr Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, P-870/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutel'nosti EX 1813/2011, JUDr. Matejovie Peter Lipt. Mikuláš, Z-
3914/2011, 
» Na patc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/52727/2011/CH, Z-4324/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úiad Lipt. Mikuláš, č k. 660/340/57812/2011/CH, Z-4751/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnutel'nosti BX 351/2011, 
JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, P-1202/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutďnosť EX 1063/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5373/2011, , 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/64982/2011/CH, Z-5484/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/68647/2011/CH, Z-6/2012, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutefnosti EX 1797/2011, JUDr. Ing. Pavol Malík Žilina, Z-371/2012, 
• VI. 1 ROB STAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podíel 1/1 - Exekučný 
příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na 
nehnutel'nosti EX 5/2012, JUDr Ladislav Mikeska,Liptovský Mikuláš,Z-
716/2012, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt Mikuláš, č.k. 660/340/81332/2011/CH, Z-978/2012, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutel'nosti EX 3548/11, Mgr, Róbert Segía Prešov, Z-1041/2012, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pie Daňový úrad Žilina, č.k. 9500501/5/1100072/2012/Gre, Z-2579/2012, 
• Na pare KN 5531/8 a stavbu s Č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Žilina, č.k. 9500501/5/1103316/2012/Gre, Z-2580/2012, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Žilina, č.k. 9500501/5/2093212/2012/Gre, 2-3238/2012, 

Zistená cena predmetu 
dražby : 

79 225,86 € 

Sposob zistenia ceny 
predmetu dražby: 

Znalecký posudok č. 10/2015 zo dňa 26.1.2015, vypracoval znalec: Ing. Štefan 
Pastieiovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica a Znalecké posudky č. 110/2015 a 
č. 112/2015 zo dňa 20.4.2015, vypracoval znalec: Ing. Miroslav Todák, ul. Čsl. 
brigády 1611/16,031 01 Liptovský Mikuláš 

Najnižšiepodanie: 79 225,86 € 
Minimálně prihodenle: 100,00 € 
Dražobná zábezpeka: 23 767,76 € 



Sposob zloženia 
dražobnej zábezpeky: 

V peniazoch, a to bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č, ú.: 
5043987194/0900 vedený v SLSP, a.s. pod variabilným symbolom : 1042015, 
alebo v hotovosti v mieste konania dtažby, připadne zložením peňazi do notáiskej 
úschovy. 
Vo formě bankovej záruky 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou, 

Doklad 
preukazujúci zloženie 
dražobnej zábezpeky: 

- Originál příkazu na úhiadu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej 
zábezpeky. Účastnik bude připuštěný k dražbě, ak do otvorenia dražby bude 
dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobnika 
- Příjmový pokladmčný doklad preukazujúci zloženie peňažnej hotovosti vo výške 
dražobnej zábezpeky. 
- Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie bankovej 
záruky. 
- Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zloženie zábezpeky do 
notárskej úschovy 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámen ia o 
dražbě v Obchodnom vestniku a končí stanoveným časom otvorema dražby. 

Vrátenie dražobnej 
zábezpeky: 

Neúspěšným účastníkom dražby, ktorl zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti, 
bude dtažobná zábezpeka vrátená hned' po skončeni dražby Neúspěšným 
účastníkom dražby, ktorl zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom 
na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bezhotovostným pievodom 
bez zbytočného odkladu po skončení, a to na účet označený účastníkom dražby 

Sposob úhrady ceny 
dosiahnutej 
vydražením: 

- Ak je cena dosiahnutá vydražením vyšší a ako 6.640 €, je vydražitel' povinný 
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa 
vydražitel' s navrhovatelem dražby nedohodnú inak. 
- Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 6, je vydražitel' povinný 
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hned' po skončení diažby. 
- Cenu dosiahnutú vydražením je možné zaplatiť v hotovosti hněď po skončení 
dražby v mieste konania dražby, v hotovosti v mieste sídla dražobníka, alebo 
bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. 5043987194/0900, vedeným v 
SLSP, a s., pod variabilným symbolom: 1042015. 
- Dražobná zábezpeka zložená v peniazoch sa vydražiteťovi započítava do ceny 
dosiahnutej vydražením 

Obhliadky predmetu 
dražby: 

1. termín 25.6.2015 o 13:45 hod, 
2. termín 8.7.2015 o 13:45 hod. 

Miesto obhliadky: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, Družstevná 6, 031 01 Liptovský 
Mikuláš (hlavný vstup) 

Organizačně opatrenia 
k obhliadkam: 

Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby sa prihlásia telefonicky najneskor 
24 hodin pred stanoveným termínom obhliadky na telefónne číslo : 0903 
517 300, počas pracovných dní, v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhliadky je 
možné vykonať aj mimo termíny stanovené v oznámení o dražbě, avšak výlučné 
po predchádzajúcej dohodě s dražobnikom, 

Nadobudnutie 
vlastnického práva k 
predmetu dražby: 

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 vydražiteťovi potvrdenie 
o vydražení predmetu dražby, a v prípadoch, v ktorých sa o pnebehu dražby 
spisuje notářská zápisnica, vydá dražobník vydražiteťovi dve vyhotovenia 
osvědčeného odpisu notárskei zápisnice. 



Podmienky odovzdania 
predmetu dražby: 

- Po nadobudnutí vlastnického práva alebo mého práva k predmetu dražby 
odovzdá dražobník bez zbytečného odkladu vydražitel'ovi predmet dražby a 
listiny, ktoré osvedčujú vlastnické právo a sú nevyhnutné na nakladanie s 
predmetom dražby, alebo osvedčujú iné práva vydražiteli k predmetu dražby. 
- Ak ide o nehnuteliosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník 
bez zbytečných prieťahov predmet dražby, a to na základe predloženia 
osvědčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteli. 
Dražobník je povinný namieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. 
- Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie 
vydražitel'. 
- Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateli dražby na 
vydražiteli dňom odovzdania predmetu dražby. 

Pouěenie podl'a § 21 
ods. 2 až 6 zákona 
č. 527/2002 Z. z. 
o dobrovďných 
dražbách : 

(2) V případe, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené 
ustanovenia tohto zákona, móže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na 
svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnost5 dražby. Právo domáhať sa 
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa 
príklepu okrem případu, ak dóvody neplatnosti dražby súvisia so spácháním 
tiestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase piíklepu hlášený trvalý pobyt 
podii osobitného předpisu; 12b) v tomto případe je možné domáhať sa neplatnosti 
dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V případe spoločnej dražby bude neplatná len tá 
časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). 
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podii odseku 2, je povinná oznámiť 
příslušnému okresnému úřadu začatie súdneho konania. 
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podii odseku 2 sú 
navrhovatel' dražby, dražobník, vydražitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá 
osoba podii odseku 2. 
(5) Ak vydražitel' zmařil dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatná, účinky 
príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dfivodu oneskoreného začatia 
dražby, ak bolo příčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým 
istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, 
ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnické právo, vykonať 
riadnu obhliadku predmetu dražby. 

Notár osvedčujúci 
priebeh dražby: 

JUDr. Andrea Barancová, so sídlom: T.G. Masaryka 19,984 01 Lučenec 

Navrhovatel': 

V Banskej Bystrici, dňa ,2015 

Za dražobníka: 

V Banskej Bystrici, dňa 2015 

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD 
správca úpadců 
ROB STAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš 

_il-?Au^0S.K0 2,974 ere,, 
Mgr. Slavomír Aanšo 44D'4 
kónami' spoloposti 
Pro/íuctio s.r/o. 



OSVEDCENIE 

o pravosti podpisu 

Podl'a knihy osvedčovania pravosti podpisov osvědčuj em pravosť podpisu: JUDr. Jaroslav Jakubčo PhB., 
dáturn narodenia r.č. - < • • bytom Pohořelá, Kpt. Nálepku 180, ktorého(ej) totožnosť som 
zistii(a) zákonným spósobom, spósob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria a/alebo číslo: .,, ktoiý(á) listinu predo mnou vlastnoručně podpísal(a). Centrálny register 
osvědčených podpisov přidělil podpisu pořadové číslo O 376608/2015. 

Banské Bystrica dňa 9.6.2015 

'.§> fTřCl 

Ibpíya Bascaj 
zaměstnanec poverený 

JUDr. Danielou Vozárovou 
notárom so sídlom v Banskej Bystrici 

Upozornenie! Notár legalizáoiou 
neosvedčuje pravdivosť skutečností 
uvádzaných v listině (§58 ods. 4 
Notářského poriadku) 



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROLA-. 

VYVESENÁ DŇA. 1 2 "06" 2015 
ZVESENÁ DŇA: 

PODPIS: 

3 -07- 2015 
; / V Oznámenie o dražbě 

ž;í. ímm 
A ftRSÁjx' 

— ProAuctio s r.o., ako dražobník oprávněný k výkonu dobrovoPných dražieb v zmysle ustanovení zákona 
5. 527/2002 Z. z, o dobrovoPných dražbách a o doplnění zákona č. 323/1992 Zb. o notárocli a notárskej činnosti 
(Notářsky poriadok) vplatnom znění (ďalej len „zákon o dobrovoPných dražbách") zveřejňuje na základe 
Zmluvy o vykonaní dražby a v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoPných dražbách nasledovné 
Oznámenie o dražbě: 

Označenie dražobníka : ProAuctlo s.r.o. 
IČO: 45 408 441 
Sídlo. Homá 2, 974 01 Banská Bystrica 
Zapísaný v registri Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č 

17775/S 
Konajúci • Mgr. Slavomír Janšo, konatel' 

Označenie 
navrhovatePa dražby: 

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD, 

Sídlo • Mladých budovatePov 2, 974 11 Banská Bystrica 
ICO 46 164 928 
Zapísaný v zozname správcov vedenom Mmisterstvom spravodlivosti SR pod značkou S 1680 
Správca úpadců: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, so sídlom: Družstevná 6, 

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00168319 (ďale) aj len „úpadca") 

Miesto konania dražby: v sídle úpadců v zasadacej miestnosti č. dveří 201, na prvom pochodí (nová 
budova) na adrese Družstevná 6,030 01 Liptovský Mikuláš 

Dátum konania dražby: 13.07.2015 
Čas otvorenia dražby: 12:00 hod. 
Dražba: Prvé kolo dražby 

Označenie predmetu Predmetom dražby je súbor nehnutePností nachádzajúcich sa v obci Liptovský 
dražby: Mikuláš, katastrálnom území Liptovský Mikuláš, evidovaných Okresným úradom dražby: 

Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor: 
1 na liste vlastnlctva číslo 6489 

parcela registra „C" číslo 5531/18, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 
44 m2; 
parcela registra „C" číslo 5531/21, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 
39 m2 
dielňa súpisné číslo 4624, postavená na parcela registta „C" číslo 
5531/21 

Spoluvlastnicky podiel vo výške 1/1. 

II. na liste vlastnlctva číslo 6489 
parcela registra „C" číslo 5531/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmeie 
1533 m2; 

Spoluvlastnicky podiel vo výške 2/100. 

(ďalej len ako „predmet dlažby") 

Opis predmetu dražby 
a jeho příslušenstva: 

Dielňa súp. č. 4624 na pozemku p, č. 5531/21 sa nachádza vMeste Liptovský 
Mikuláš. Nachádza sa východně od centra města Lipt. Mikuláš, na ul. 
Družstevnej Jedna sa o nepodpivníčenú budovu s jedným nadzemným podlažím. 
Budova sa v sóčasnosti využívá ako dielňa. 
I. NP obsahuje : dielňa. 
Základy budovy sú základové pásy s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné 
konštrukcie sú murované tehlové hrábky 30 cm. Stropná konštrukcia je z 
ocePových U profilov, s podbitím a dřeveným záklopom. Vnútomé omietky sú 
vápenné hladké, vonkajšie sú taktiež vápenné hladké. Střecha je plochá s krytinou 



z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu 
Vráta sú plechové. Okná sú jednoduché ocelové. Podlahy sú betonové s 
povrchom z cementového poteru Blektroinštalácia je světelná a motorická. Na 
budovu bolo zachované kolaudačně rozhodnutie - Kolaudačně rozhodnutie na 
stavbu " Objekty ( kanceláři©, dielne, sklady, sociálně zariadenia ) ROBSTAVU, 
výrobného družstva L. Mikuláš vydané MsNV - odborom výstavby Lipt 
Mikuláš pod č Výst. 4721/1975- Lň zo dfía 29 12.1975. V rozhodnutí je uvedený 
rok začatia užívania 1960 
Životnosť vzhbadom na stav pri miestnej obhliadke, konštrukčné vyhotovenie a 
účel využívania, stanovujem na 80 rokov. 

Opis stavu predmetu 
dražby: 

Predmet dražby je vtechnickom stave primeranom jeho veku, vykonaným 
rekonštrukciám uvedeným v popise predmem dražby a údržbě. 

Označenie a opis práv 
a závázkov viaznucich 
na predmete dražby: 

Nasledujúce záložně práva, zapisané na liste vlastníctva č. 6489, zanikajú len 
vo vzťahu k predmetu dražby podPa § 93 ods. 2 ZKR ku dňu udelenia 
príldepu, za předpokladu zaplatenia ceny dostahnutej vydražením: 

• ZÁLOŽNĚ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEENOSTI - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/1 a 5531/4 a STAVBA s.č. 2184 NA POZEMKU KN 
5531/4 - RAC. STROJOVÁ DIELŇA PRE ZÁLOŽNÉHO VERITELA ' COOP 
PRODUKT SLOVENSKO, MLIEKARENSKÁ 10, BRATISLAVA (00168637) 
NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY ČÍSLO : DRUH POHEADÁVICY : 
ÚVĚR V 1707/2008 
• ZÁLOŽNĚ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEENOSTI - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/7 a STAVBA s.č. 2358 NA POZEMKU KN 5531/7 -
DIELŇA PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEEA • COOP PRODUKT SLOVENSKO, 
MLIEKARENSKÁ 10, BRATISLAVA (00168637) NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ 
ZMLUVY ČÍSLO . DRUH POHEADÁVKY: ÚVĚR V 824/2009 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutePnosť EX 351/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-1947/2011, 
• Exekučný prikaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného piáva 
na nehnutel'nosť Ex 270/2011, JUDr. Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, Z-3886/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnutePnosti Ex 270/2011, 
JUDr. Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, P-870/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutePnosti EX 1813/2011, JUDr. Matejovie Peter Lipt. Mikuláš, Z-
3914/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnutePnosti EX 351/2011, 
JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, P-1202/2011, 
• Exekučný prikaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutePnosť EX 467/2011, JUDr Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5370/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného piáva 
na nehnutePnosť EX 717/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5371/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného piáva 
na nehnutePnosť EX 805/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5372/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutePnosť EX 1063/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5373/2011, 
• Záložné právo pre Město Liptovský Mikuláš, č.k. D a P: 2011/06050-Pr, Z-
4408/2011, 
• Exekučný prikaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutePnosti EX 1797/2011, JUDr. Ing. Pavol Malík Žilina, Z-371/2012, 
• VI. 1 ROB STAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 - Exekučný 
příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na 
nehnutePnosti EX 5/2012, JUDr.Ladíslav Mikeska,Liptovský Mikuláš,Z-
716/2012, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného piáva 
na nehnutePnosti EX 3548/11, Mgr. Robert SegPa Prešov, Z-1041/2012, 
• Záložné právo V 1707/2008 sa vzťahuje aj na pozemok C KN p.č 5531/9, 
5531/10, 5531/11, 5531/12, 5531/13, 5531/14, 5531/15, 5531/16, 5531/17, 



5531/18,5531/19,5531/20 -R 1000/2014, 
• Záložně právo V 824/2009 $a vzťahuje aj na pozemok C KN p.č.5531/21, 
5531/22, 5531/23 a stavby s.5.4622 na p.5.5531/7, stavba s.5.4623 na p č.5531/23, 
stavba s.5.4624 na p.č 5531/21 - R 1000/2014; 

Zistená cena predmetu 
dražby : 

5 335,11 € 

Spósob zistenia ceny 
predmetu dražby: 

Znalecký posudok č. 114/2015 a znalecký posudok č. 112/2015 zo dňa 20.4,2015, 
vypracoval znalec: Ing. Miroslav Todák, ul Čsl. brigády 1611/16,031 01 
Liptovský Mikuláš 

Najnižšie podanie: 5 335,11 € 
Minimálně prihodenie: 100,00 € 
Dražobná zábezpeka: 1 600,53 € 

Sposob zloženia 
dražobnej zábezpeky: 

V peniazoch, a to bezhotovostným prevodom na účet dražobníka 5. ú/ 
5043987194/0900 vedený v SLSP, a.s. pod variabilným symbolom : 1062015, 
alebo v hotovosti v mieste konania dražby, připadne zložením peňazí do notárskej 
úschovy. 
Vo formě bankovej záruky 
Dražobnú zábezpeku nieje možné zložiť šekom ani platobnou kartou 

Doklad - Originál příkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej 
preukazujúci zloženie zábezpeky. účastník bude připuštěný k dražbě, ak do otvorenia dražby bude 
dražobnej zábezpeky: dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 

- Příjmový pokladničný doklad preukazujúci zloženie peňažnej hotovosti vo výške 
dražobnej zábezpeky. 
- Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie bankovej 
záruky. 
- Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zloženie zábezpeky do 
notárskej úschovy. 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámema o 
dražbě v Obchodnom věstníku a konči stanoveným časom otvorenia dražby. 

Vrátenie dražobnej 
zábezpeky: 

Neúspěšným účasíníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti, 
bude dražobná zábezpeka viátená hněď po skončeni dražby Neúspěšným 
účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným pievodom 
na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bezhotovostným pievodom 
bez zbytočného odkladu po skončení, a to na účet označený účastníkom dražby. 

Sposob úhrady ceny 
dosiahnutej 
vydražením: 

- Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 6, je vydražitel' povinný 
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa 
vydíažitel' s navrhovatel'om dražby nedohodnú inak. 
- Ak nieje cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 6, je vydíažitel' povinný 
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hněď po skončení diažby. 
- Cenu dosiahnutú vydražením je možné zaplatiť v hotovostí hned' po skončení 
dražby v mieste konania dražby, v hotovosti v mieste sídla dražobníka, alebo 
bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. 5043987194/0900, vedeným v 
SLSP, a.s, pod variabilným symbolom : 1062015. 
- Dražobná zábezpeka zložená v peniazoch sa vydražitel'ovi započítava do ceny 
dosiahnutej vydražením. 

Obhliadky predmetu 
dražby: 

1. termín 25.6.2015 o 14* 15 hod. 
2. termín 8.7.2015 o 14:15 hod. 

Miesto obhliadky: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, Družstevná 6, 031 01 Liptovský 
Mikuláš (hlavný vstup) 

Organizačně opatrenia 
k obhliadkam: 

Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby sa prililásia telefonicky najnesk6r 
24 hodin pred stanoveným termínom obhliadky na telefónne číslo : 0903 



517 300, počas pracovných dní, v Čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhhadky je 
možné vykonať aj mimo termíny stanovené v oznámení o dražbě, avšak výlučné 
po predchádzajúcej dohodě s dražobníkom. 

Nádob udnu tle 
vlastnického práva k 
predmetu dražby: 

Ak vydíažitel' zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, piechádza 
na neho vlastnické právo dňom udelenia priklepu, Dražobník vydá bez zbytočného 
odkladu po nadobudnutí vlastnického alebo iného práva vydražiteťovi potvrdenie 
o vydíažení predmetu dražby, a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby 
spisuje notářská zápisnica, vydá dražobník vydražiteťovi dve vyhotoven ia 
osvědčeného odpisu notárskei zápisnice. 

Podmienky odovzdania 
predmetu dražby 

- Po nadobudnutí vlastnického práva alebo itlého práva k predmetu dražby 
odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražitel'ovi predmet dražby a 
listiny, ktoré osvědčuji! vlastnické právo a sú nevyhnutné na nakladanie s 
predmetom dražby, alebo osvědčuji! iné práva vydražiteli k predmetu dražby 
- Ak ide o nehnutďnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajiici vlastník 
bez zbytočných prieťahov predmet dražby, a to na základe predloženia 
osvědčeného odpisu notáiskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteli 
Dražobníkje povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby, 
- Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie 
vydražitel', 
- Nebezpečenstvo Škody na predmete dražby prechádza z navrhovateli dražby na 
vydražiteli dňom odovzdania predmetu dražby 

Poučenie podPa § 21 
ods. 2 až 6 zákona 
č. 527/2002 Z. z. 
o dobrovoPných 
dražbách : 

(2) V případe, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo bolí porušené 
ustanovenia tohto zákona, 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 okrem případu, ak dóvody neplatnosti dražby súvisia so spácháním 
tiestného činu a zároveň ide o dlažbu domu alebo bytu, v ktoiom má 
predchádzajúci vlastník piedmetu dražby v čase príklepu hlášený trvalý pobyt 
podl'a osobitného předpisuji 2b) v tomto případe je možné domáhať sa neplatnosti 
dražby aj po uplynutí tejto Iehoty. V případe spoločnej dražby bude neplatná len tá 
časť dražby, ktorej sa takýto íozsudok týká (§ 23), 
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podii odseku 2, je povinná oznámiť 
příslušnému okresnému úřadu začatie súdneho konania 
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podii odseku 2 sú 
navrhovatel' dražby, dražobník, vydražitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá 
osoba podii odseku 2. 
(5) Ak vydražitel' zmařil dražbu alebo ak súd určil dlažbu za neplatnú, účinky 
príklepu zanikajú ku dňu priklepu. 
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dóvodu oneskoreného začatia 
dražby, ak bolo příčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým 
istým dražobníkom na tom ístom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, 
ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnické právo, vykonať 
riadnu obhliadku predmetu dražby. 

Notár osvědčujúci 
priebeh dražby: 

JUDr. Andrea Barancová, so sídlonr T.G. Masaryka 19, 984 01 Lučenec 

Navrhovatel' ,a 
V Banskej Bystrici, dňa 

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD, 
správca úpadců 
ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš 

Za dražobníka: // /" 
V Banskej Bystrici, dňa .'2015 

SoAdcTrn 

Mgr. SflavomířJanííKo.'/ti 2ASIl0!_Ba,,jki 

konatel' společnosti 
PrsÁuctio s/.o. 

'MSíOg^l.jjjč 2077971)81 



OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

PodPa knihy osvedčovania Dravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD., 
dátum narodenia r.č. , bytom Pohořelá, Kpt. Nálepku 180, ktorého(ej) totožnosť som 
zistil(a) zákonným spósobom, sposob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria a/alebo číslo: , ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručně podpísal(a). Centrálny register 
osvědčených podpisov přidělil podpisu pořadové číslo O 376646/2015. 

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

jmivii 





VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA 

VYVĚS EN Á DNA: 1 % -06- 2015 

- / ZVESENÁ DŇAT ! 3 -07" 2015 
Oznámenie o drazbe BnnBTQ. 

Zn.,1052615 PODPIS: J 

ProAuctio s r.o., ako dražobník oprávněný k výkonu dobrovolných dražieb v zmysle ustanovení zákona 
Č. 527/2002 Z. z. o dobrovolných dražbách a o doplnění zákona 5. 323/1992 Zb o notároch a notáiskej činnosti 
(Notářsky poriadok) vplatnom znění (ďalej len „zákon o dobrovolných dražbách") zveřejňuje na základe 
Zmluvy o vykonaní dražby a v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovolných dražbách nasledovné 
Oznámenie o dražbě. 

Označenie dražobníka : ProAuctio s.r.o. 
ICO : 45 408 441 
Sídlo: Horná 2,974 01 Banská Bystrica 
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č 

17775/S 
Konajúci. Mgr. Slavomír Janšo, konatel' 

Označenie 
navrhovatePa dražby: 

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD. 

Sídlo: Mladých budovateFov 2,974 11 Banská Bystrica 
IČO: 46 164 928 
Zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou S 1680 
Správca úpadců: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, so sídlom: Družstevná 6, 

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00168319 (ďalej aj len „úpadca") 

Miesto konania dražby: V sídle úpadců v zasadacej miestnosti č. dveří 201, na prvom pochodí (nová 
budova) na adrese: Družstevná 6,030 01 Liptovský Mikuláš 

Dátum konania dražby: 13.07.2015 
Čas otvorenia dražby: 11 30 hod. 
Dražba: Prvé kolo dražby 

Označenie predmetu Predmetom dražby je súbor nehnuteFností nachádzajúcich sa v obci Liptovský 
dražby: Mikuláš, katastrálnom území Liptovský Mikuláš, evidovaných Okiesným úradom 

Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor: 
1 na liste vlastnlct\>a číslo 6489 

parcela registra „C" číslo 5531/4, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 
786 m2; 
RAC.STROJ DIELŇA súpisné číslo 2184, postavená na parcele registra 
„C" číslo 5531/4 

Spoluvlastnicky podiel vo výške 1/1. 

11. na liste vlastníctva číslo 6489 
parcela íegistra „C" číslo 5531/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1533 m2; 

Spoluvlastnicky podiel vo výške 80/100. 

(ďalej len ako „predmet dražby") 

Opis predmetu dražby 
a jeho příslušenstva: 

Racionalizačná strojná dielňa súp. č. 2184 na pozemku p. č. 5531/4 sa nachádza v 
Meste Liptovský Mikuláš. Nachádza sa východně od centra města Lipt Mikuláš, 
na ul. Družstevnej, v areáli stavebného družstva ROBSTAV. Jedna sa o 
nepodpivníčenú budovu s troma nadzemnými podlažiami. Budova sa v súčasnosti 
využívá na prízemi na strojárenskú výrobu, 1. poschodie obsahuje kancelářské 
priestory a nevyužívané prevádzkové pnestory, na 2. poschodí je krajčíi ska dielňa. 
Budova pozostáva z dvoch častí, jedna časť je trojpodlažná charakteru 
budovy, druhá časť je jednopodlažná charakteru haly. Vzhl'adom na táto 
skutočnosť rozdeFujem ohodnotenie na dve časti: 
Racionalizačná strojná dielňa súp. č. 2184 - časť A - budova 



! 

Označenie a opis práv Následujúce záložné práva, zapísané na liste vlastníctva č. 6489, zanikajó len 
a závázkov viaznucich vo vzťahu k predmetu dražby podI'a § 93 ods. 2 ZKR ku dnu udelenia 
na predmete dražby: príklepu, za předpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením' 

• ZÁLOŽNĚ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEENOSTI - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/1 a 5531/4 a STAVBA s.č. 2184 NA POZEMKU KN 
5531/4 - RAC. STROJOVÁ DIELŇA PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEEA : COOP 
PRODUKT SLOVENSKO, MLIEKARENSKÁ 10, BRATISLAVA (00168637) 
NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY ČÍSLO : DRUH POHEADÁVKY • 
ÚVĚR V1707/2008 
« ZÁLOŽNĚ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEENOSTI - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/7 a STAVBA s č. 2358 NA POZEMKU KN 5531/7 -
DIELŇA PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEEA . COOP PRODUKT SLOVENSKO, 
MLIEKARENSKÁ 10, BRATISLAVA (00168637) NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ 
ZMLUVY ČÍSLO : DRUH POHEADÁVKY: ÚVĚR V 824/2009 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcíe zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutel'nosť EX 351/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-1947/2011, 
• Exekučný prlkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutelnosť Ex 270/2011, JUDr. Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, Z-3886/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnutelnosti Ex 270/2011, 
JUDr. Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, P-870/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného piáva 
na nehnutel'nosti EX 1813/2011, JUDr, Matejovie Peter Lipt. Mikuláš, Z-
3914/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnutelnosti EX 351/2011, 
JUDi. Franěk Ján Lipt Mikuláš, P-1202/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutel'nosť EX 467/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5370/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutelnosť EX 717/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5371/2011, 
• Exekučný pi íkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutelnosť EX 805/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5372/2011, 
• Exekučný piíkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteťnosť EX 1063/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5373/2011, 
• Záložné právo pre Město Liptovský Mikuláš, č.k. D a P: 2011/06050-Pr, Z-

Racionalizačná strojná dielňa súp. č. 2184 - časť B - hala 
Základy sú základové pásy a pátky s vodorovnou izoláciou. Zvíslé nosné 
konštrukcie sú z montovaného skeletu PRIEMSTAV, s výplňovým obvodovým 
plášťom z keiamických panelov. Deliace konštrukcie sú murované. Stropně 
konštrukcie nad I NP a nad II NP je zo stropných železobetonových panelov, nad 
III. NP je z VSŽ plechového podhladu na konštrukcií krovu so zateplením, 
Klampiaiske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vohkajšie aj vnútorné 
omietky sú vápenné hladké. Vnútorné obklady sú v hygienických pnestoroch, 
ktoré sú vybavené štandardnými zariaďovacími predmetmi. Střecha je mierne 
sedlová vazníková s krytinou z pozinkovaného plechu. Budova má riešený 
bleskozvod. Dveře interiérové sú dřevené plné hladké, dveře vonkajšie kovové 
presldenené, vráta plechové. Okná sú jednoduché ocelové - prevažujúce. Podlahy 
sú podia účelu miestností - terazzová dlažba, keramická dlažba, PVC 
Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Vykurovame je ústiedné teplovodné z 
centrálnej kotolne prostredníctvom ocelových registrov a ocelových íadiátorov. 
Rozvod vody teplej a studenej je z pozinkovaného potrubia. Na budovu bolo 
zachované kolaudačné rozhodnutie - Kolaudačné rozhodnutie na stavbu " 
Racionalizačná strojná dielňa ZZŠ v areáli Robstavu ", vydané Obvodným 
úradom životného prostredia Lipt. Mikuláš, oddělením ÚRaŠSS pod č. ÚRaŠSS 
1712/91.Dá zo dna 23.12.1991. Životnosť vzhladom na stav pri miestnej 
obhliadke, konštrukčné vyhotovenie a účel využívania, stanovujem na 80 rokov. 

Opis stavu predmetu 
dražby: 

Predmet dražby je vtechnickom stave primeranom jeho veku, vykonaným 
rekonštrukcžám uvedeným v popise predmetu dražby a údržbě. 



4408/2011, 
• Bxekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehmiteťnosti EX 1797/2011, JUDr. Ing. Pavol Malík Žilina, Z-371/2012, 
• VI. 1 ROBSTAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 - Exekučný 
příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na 
nehnuternosti EX 5/2012, JUDr.Ladislav Mikeska,Liptovský Mikuláš, Z-
716/2012, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteFnosti EX 3548/11, Mgr. Robert SegFa Prešov, Z-1041/2012, 
• Záložné právo V 1707/2008 sa vzťahuje aj na pozemok C KN p.č. 5531/9, 
5531/10, 5531/11, 5531/12, 5531/13, 5531/14, 5531/15, 5531/16, 5531/17, 
5531/18, 5531/19, 5531/20 -R 1000/2014; 
• Záložné právo V 824/2009 sa vzťahuje aj na pozemok C KN pč.5531/21, 
5531/22, 5531/23 a stavby s.č.4622 nap.č.5531/7, stavba s č.4623 na p.Č.5531/23, 
stavba s.č.4624 na p.č.5531/21 - R1000/2014; 

Zistená cena predmetu 
dražby : 

369 124,20 € 

Sposob zistenia ceny 
predmetu dražby : 

Znalecké posudky č. 116/2015 a č. 112/2015 zo dňa 20.4.2015, vypracoval znalec: 
Ing. Mn oslav Todák, ul. Čsl, brigády 1611/16, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Na.jnižšie podanie: 369 124,20 6 
Minimálně prihodenie: 100,00 e 
Dražobná zábezpelca: 49 790,88 € 

Sposob zloženia 
dražobnej zábezpeky: 

V peniazoch, a to bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č ú.' 
5043987194/0900 vedený v SLSP, a s. pod variabilným symbolom : 1052015, 
alebo v hotovosti v mieste konania dražby, připadne zložením peňazí do notárskej 
úschovy. 
Vo formě bankovej záruky 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou 

Doklad 
preukazujúci zloženie 
dražobnej zábezpeky: 

- Originál příkazu na úhiadu peňažných prostiiedkov vo výške diažobnej 
zábezpeky. Účastník bude připuštěný k dražbě, ak do otvorenía dražby bude 
dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka 
- Příjmový pokladničný doklad preukazujúci zloženie peňažnej hotovosti vo výške 
dražobnej zábezpeky. 
- Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie bankovej 
zániky, 
- Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zloženie zábezpeky do 
notárskej úschovy. 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o 
dražbě v Obchodnom věstníku a končí stanoveným časom otvorenia diažby. 

Vrátenie dražobnej 
zábezpeky: 

Neúspěšným účastnikom dražby, ktori zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti, 
bude dražobná zábezpeka vrátená hned' po skončení dražby. Neúspěšným 
účastnikom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom 
na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bezhotovostným prevodom 
bez zbytečného odkladu po skončení, a to na účet označený účastnikom dražby. 

Sposob úhrady ceny 
dosiahnutej 
vydražením: 

- Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 6, je vydražitel' povinný 
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa 
vydražitel' s navrhovateFom dražby nedohodnú inak. 
- Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 €, je vydražitel' povinný 
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hned'po skončení dražby 
- Cenu dosiahnutú vydražením je možné zaplatiť v hotovosti hned' po skončení 



dražby vmíeste konania dražby, v hotovosti v mteste sídla dražobníka, alebo 
bozhotovostným prevodom na účet dražobníka č 5043987194/0900, vedeným v 
SLSP, a.s,, pod variabilným symbolom . 1052015. 
- Dražobná zábezpeka zložená vpeniazoch sa vydražitelovi započítava do ceny 
dosiahnutej vydražením, 

Obhliadky predmetu 
dražby: 

1. termín 25.6.2015 o 14 00 hod 
2. termín 8.7.2015 o 14:00 hod. 

Miesto obhliadky: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, Družstevná 6,031 01 Liptovský 
Mikuláš (hlavný vstup) 

Organizačně opatrenia 
k obhliadkam: 

Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby sa prihlásia telefonicky najneskdr 
24 hodin pred stanoveným termínom obhliadky na telefónne číslo : 0903 
517 300, počas pracovných dní, v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhliadky je 
možné vykonať aj mimo termíny stanovené v oznámení o dražbě, avšak výlučné 
po predchádzaiúcej dohodě s dražobnikom, 

Nadobudnutie 
vlastnického práva k 
predmetu dražby: 

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 vydražitelovi potvrdenie 
o vydražení- predmetu dražby, a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby 
spisuje notářská zápisnica, vydá dražobník vydražitelovi dve vyhotovenia 
osvědčeného odpisu notáiskej zápisnice. 

Podmienky odovzdanía 
predmetu dražby 

- Po nadobudnutí vlastnického práva alebo mého 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 vydražitela k predmetu diažby 
- Ak ide o nehnutclnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník 
bez zbytočných prieťahov predmet dražby, a to na základe predloženia 
osvědčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražitela. 
Diažobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby, 
- Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie 
vydražitel. 
- Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovatela dražby na 
vydražitela dňom odovzdania predmetu dražby. 

PouČenie podPa § 21 
ods. 2 až 6 zákona 
č. 527/2002 Z. z. 
o dobrovolných 
dražbách : 

(2) V případe, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo bolí poiušené 
ustanovenia tohto zákona, móže osoba, lctorá tvrdí, že tým bola dotknutá na 
svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnost" dražby Právo domáhať sa 
určenia neplatnosti dražby 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 ktoiom má 
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlášený trvalý pobyt 
podia osobitného pí edpisu; 12b) v tomto případe je možné domáhať sa neplatnosti 
dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V případe spoločnej dražby bude neplatná len tá 
časť dražby, ktorej sa takýto íozsudok týka (§ 23). 
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podia odseku 2, je povinná oznámiť 
příslušnému okiesnému úřadu začatie súdneho konania. 
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podia odseku 2 sú 
navrhovatel dražby, dražobník, vydražitel, predchádzajúci vlastník a dotknutá 
osoba podia odseku 2. 
(5) Ak vydražitel zmařil dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky 
príklepu zanikajú ku dňu príklepu 
(6) Neplatnosť diažby nie je možné vysloviť z dóvodu oneskoreného začatia 
dražby, ak bolo piíčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým 
istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník piedmetu dražby, 
ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby mé ako vlastnické právo, vylconať 
nadnu obhliadku predmetu dražby, 



Notár osvedčujúci 
priebeh dražby: 

JUDr. Andrea Baiancová, so sídlorn: T G. Masaryka 19,984 01 Lučenec 

Navrhovatel': 

V Banskej Bystrici, 

Za dražobníka: 

V Banskej Bystiicí, dfía 2015 

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD 
správca úpadců 
ROB STAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš 

Mgr. Slavomír Janšo 
konatól' spolopnosti 
ProAuctio s r.o 

PROAUCTin 
mi&Shjj st/Vis 

JltSlAucrn sio, Horal z, $74 Ol Bystric. 
ÍCO 45408HI, DIČ 



OSVEDCENIE 

o pravosti podpisu 

Podťa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD., 
dátum narodenia \ r.č.' , bytom Pohořelá, Kpt. Nálepku 180, ktorého(ej) totožnosť som 
zisíil(a) zákonným sposobom, spósob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občansky 
preukaz, séria a/alebo číslo: j ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručně podpísal(a). Centrálny register 
osvědčených podpisov přidělil podpisu pořadové číslo O 376633/2015. 

Banská Bystrica dňa 9.6.2015 

i [3? 

U W 
\ «  - -

aolya Bar^aj 
zaniéstnanec poverený 

JUDr. Danielou Vozárovou 
notárom so sídlom v Banskej Bystrici 

Upozorneníe! Notár legalízáciou 
neosvedtiuje pravdivosť skutečností 
uvádzaných.v listině (§58 ods. 4 
Notářského poriadku) 



Oznámenie o dražbě 

-VClUiJf-JÁ VYflLÁŠKÁ fcoíA" 
vvVLskWÁ ďííaí 12 "06" 2015 

ivmmAMAi 1 3 -07- 2011 
PODPIS: 

1 * 

ProAuctio s r.o., ako dražobník oprávněný k výkonu dobrovoPných dražieb v zmysle ustanovení zákona 
č. 527/2002 Z. z. o dobrovolných dražbách a o doplnění zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(Notářsky poriadok) vplatnom znění (ďalej len „zákon o dobrovoPných dražbách") zveřejňuje na základe 
Zmluvy o vykonaní dražby a v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoPných dražbách následovně 
Oznámenie o dražbě: 

Označenie dražobníka: ProAuctio s.r.o. 
IČO: 45 408 441 
Sídlo: Horná 2,974 01 Banská Bystrica 
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 

17775/S 
Konajúci: Mgr. Slavomír Janšo, konatel' 

Označenie 
navrhovatďa dražby: 

JTJDr. Jaroslav Jakubčo, PhD. 

Sídlo • Mladých budovatePov 2,974 11 Banská Bystrica 
IČO: 46 164 928 
Zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou S 1680 
Správca úpadců: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, so sídlom: Družstevně 6, 

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00168319 (ďalej aj len „úpadca") 

Miesto konania dražby: V sídle úpadců v zasadacej miestnosti č. dveří 201, na prvom pochodí (nová 
budova) na adrese: Družstevně 6, 030 01 Liptovský Mikuláš 

Dátum konania dražby: 13.07.2015 
Čas otvorenia dražby: 12:30 hod. 
Dražba: Prvé kolo dražby 

Označenie predmetu Predmetom dražby je súbor nehnutePnosti nachádzajúcích sa v obci Liptovský 
dražby: Mikuláš, katastrálnom území Liptovský Mikuláš, evidovaných Okresným úradom 

Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor: 
I. na liste vlastnictva číslo 3909 

parcela registra „C" číslo 5531/5, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 
179 m2; 
Sklad súpisné číslo 2357 postavený na parcele číslo 5531/5 

II. na liste vlastnictva číslo 6489 
parcela registra „C" číslo 5531/14, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 
142m2; 

Spoluvlastnicky podiel vo výške 1/1. 
(ďalej len ako „predmet dražby") 

Opis predmetu dražby 
a jeho příslušenstva: 

Sklad č.súp. 2357 leží na pozemku parc.č. 5531/5, k,ú Liptovský Mikuláš, má 
charakter budovy, má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený. PodPa 
zistení pri miestnom šetření bol objekt postavený cca v roku 1960, doklady o veku 
stavby sa v písomnej formě nezachovali. Konštrukčne ide o stavbu obdížnikového 
pódorysu, ktorej nosný systém tvoria murované zvislé konštrukcie, základy sú 
betonové pásové, stropnú konštrukciu tvoři železobetónová konštrukcia s rovnými 
podhPadmi, střecha je plochá, v miernom pultovom spáde, krytina je živičná, z 
natavených asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie střechy sú z 
pozinkovaného plechu, vstupné vráta do jednotlivých skladov sú plechové 
otváravé, okná sú prevažne ocePové jednoduché so zamrežovanlm. Podlahy sú 
betonové s cementovým poterom, vnútorné aj vonkajšie omietky sú vápenno -
cementové, v objekte sú elektroinstalačně rozvody, ostatně přípojky budova nemá. 
Dispozičně riešenie objektu je zakreslené v přílohách posudku. 
Pre výpočet opotrebenia nehnutePnosti lineárnou metodou stanovil znalec vek od 



Označenie a opis práv Nasledujúee záložně práva, zapísané na liste vlastníctva č. 6489, zanikajú len 
azávázkov viaznucich vo vzťahu kpredmetu dražby podťa § 93 ods. 2 ZKR ku dňu udelenia 
na predmete dražby: príklepu, za předpokladu zaplatema ceny dosiahnutej vydražením: 

• ZÁLOŽNĚ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NBHNUTEBNOSTI - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/1 a 5531/4 a STAVBA s.č. 2184 NA POZEMKU KN 
5531/4 - RAC. STROJOVÁ D1ELŇA PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEEA : COOP 
PRODUKT SLOVENSKO, MLIEKARENSKÁ 10, BRATISLAVA (00168637) 
NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY ČÍSLO : DRUH POHEADÁVKY ; 
ÚVĚR V1707/2008 
• ZÁLOŽNĚ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEENOSTI - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/7 a STAVBA s č. 2358 NA POZEMKU KN 5531/7 -
DIELŇA PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEEA : COOP PRODUKT SLOVENSKO, 
MLIEKARENSKÁ 10, BRATISLAVA (00168637) NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ 
ZMLUVY ČÍSLO : DRUH POHEADÁVKY: ÚVĚR V 824/2009 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekůcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteFnosť EX 351/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-1947/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekůcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteí'nosť Ex 270/2011, JUDr. Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, Z-3886/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekůcie predajom nehnuteínosti Ex 270/2011, 
JUDr Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, P-870/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekůcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteínosti EX 1813/2011, JUDr. Matejovie Peter Lipt. Mikuláš, Z-
3914/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekůcie predajom nehnuteínosti EX 351/2011, 
JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, P-1202/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekůcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutel'nosť EX 467/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5370/20U, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekůcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutelnosť EX 717/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5371/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekůcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteí'nosť EX 805/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5372/2011, 
• Exekučný prikaz na vykonanie exekůcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteFnosť EX 1063/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5373/2011, 
• Záložné právo pre Město Liptovský Mikuláš, č.k. D a P: 2011/06050-Pr, Z-
4408/2011, 
• Exekučný prikaz na vykonanie exekůcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteínosti EX 1797/2011, JUDr. Ing. Pavol Malík Žilina, Z-371/2012, 
• VI. 1 ROB STAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 - Exekučný 
příkaz na vykonanie exekůcie zriadením exekučného záložného práva na 
nehnutel'nosti EX 5/2012, JUDr.Ladislav Mikeska,Liptovský Mikuláš, Z-
716/2012, 

roku 1960 a životnost stavby s prihliadnutím na zistený technický stav na 80 
rokov. 
Na parcele registra „C" číslo 5531/14 sú v súčasnosti z Časti spevnené plochy 
využívané ako parkovísko a z časti je parcele nevyužívaná a zarastená náletovou 
vegetáciou. 
Pozemok pare č. KN-C 5531/14 sa nachádza v Meste Liptovský Mikuláš, 
v k. ú, Liptovský Mikuláš. Nachádza sa východně od centra města Lipt Mikuláš, 
cca 5 min. jazdy autom, na ulici Družstevnej, vareáli spoločnosti ROBSTAV, 
stavebné družstvo. Přístup k pozemku je priamo z priFahlej miestnej komunikácie 
- ul. Guothová, ktorá je v dotyku s areálom z južnej strany. V tesnej blízkosti 
pozemku sa nachádzajú všetky inžínierske siete - veřejný vodovod, veřejná 
kanalizácia, elektrická energia a plyn V blízkosti sa nachádza autobusová 
zastávka SAD a MHD. Pozemok sa nachádza v zmysle platného územného plánu 
města vo výrobno obslužnej lokalitě. 

Opis stavu predmetu 
dražby: 

vjMwuaiiyiii 



• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučndho záložného práva 
na nehnutel'nosti EX 3548/11, Mgr. Róbert Segl'a Prešov, Z-1041/2012, 
• Záložné právo V 1707/2008 sa vzťahuje aj na pozemok C KN p.č. 5531/9, 
5531/10, 5531/11, 5531/12, 5531/13, 5531/14, 5531/15, 5531/16, 5531/17, 
5531/18,5531/19,5531/20 -R 1000/2014; 
• Záložné právo V 824/2009 sa vzťahuje aj na pozemok C KN p.č 5531/21, 
5531/22,5531/23 a stavby s.č.4622 nap 5.5531/7, stavba s.č.4623 nap.č.5531/23, 
stavba s.č.4624 na p.č.5531/21 - R 1000/2014; 

Nasledujúce záložné práva, zapísané na liste vlastníctva č 3909, zanikajú len 
vo vzťahu k predmetu dražby podl'a § 93 ods. 2 ZKR ku dňn udelenia 
príklepu, za předpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením: 

• VI, 1 Robstav - stavebné družstvo - spoluvlastnicky podiel 1/1 
• Záložné právo na parcelu 5531/8 a stavbu s.č. 942/ admin budova /pre Daňový 
úřad Liptovský Mikuláš,č.k.660/340/6564/06/CH,Z 863/2006, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s č. 942/admin. budova/ pi e Daňový 
úradLipt. Mikuláš, č.k. 660/340/46556/06/CH, Z-3282/2006, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/admin.budova/, pre Daňový 
úrad Lipt. Mikuláš, Č.k. 660/340/56719/06/CH, Z-4142/2006, 
• Záložné právo na par. KN 5531/8 /admin. budova/ s.č. 942, pre Daňový úrad 
Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/8275/07/CH, Z-997/2007, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/admin. budova/ - Záložné právo pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/12947/07/CH, Z-1320/2007, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/admin. budova/ - Záložné právo pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/12946/07/CH, Z-1321/2007, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/admin. budova/, pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/20233/07/CH, Z-1712/2007, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/admin. budova/pre Daňový 
úradLipt. Mikuláš, č.k. 660/340/39459/07/CH, Z-2813/2007, 
• Na pare KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/, záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt, Mikuláš, č.k. 660/340/45095/07/CH, Z-3382/2007, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /admin. budova/, pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 6603/40/48116/07/CH, Z-3801/2007, 
• Na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /admin. budova/ - záložné právo pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/52967/07/CH, Z-4184/2007, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.Č. 942 /administratívna budova/, 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k 660/340/5 86 86/07/CH, Z-4700/2007, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s č. 942 /admin. budova/, pre 
Daňový úrad Lipt Mikuláš, č.k. 660/340/63687/07/CH, Z-35/2008, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č 942 /admin. budova/ pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/2308/08/CH, Z-543/2008, 
• Na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/admin. budova/, záložné právo pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/12204/08/CH, Z-1539/2008, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.Č. 942 /administiatívna budova/, 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/16123/08/CH, Z-1941/2008, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č 942/admin. budova/ pre Daňový 
úrad Lipt. Mikuláš, č k 660/340/22631/08/CH, Z-2413/2008, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /admin. budova/, pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/29087/08/CH, Z-2727/2008, 
• VI. 1 ROBSTAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 Záložné 
právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš č.k.660/340/36049/08/CH,Z-
3158/2008, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavba s.č.942 /admin. budova/, pre 
Daňový úrad Lipt, Mikuláš, č.k. 660/340/40644/08/CH, Z-3481/2008, 
• Záložné právo napaic. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942/admin. budova/,pre Daňový 
úrad Lipt. Mikuláš, č.k, 660/340/45027/08/CH, Z-3880/2008, 
• Záložné právo na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /admin. budova/, pre 
Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/50464/08/CH, Z-4296/2008, 
• VI. 1 ROBSTAV,stavebné družstvo - Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 - Záložné 



právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš,na parcelu 5531/8 a stavbu 
s.č 942,č.k.660/340/60073/08/CH,Z-14/2009, 
• VI. 1 ROBSTAV,stavebné družstvo - Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 Záložné 
právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš na parcelu 5531/8 a stavbu so s.č 942, 
• e.k.660/340/4796/2009/CH,Z-664/2009, 
• ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTELNOSTI - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/2, 5531/3,5531/5, 5531/6 a S Č. 2355, S.Č. 2356, S.Č. 
2357, S Č 2406 PREZÁLOŽNÉHO VER1TEEA : ING. HOLOŠ LADISLAV 
NAR. 21.11.1956, SMREČANY č. 21 NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY 
ČÍSLO , ZO DŇA 30.06.2009 DRUH POHEADÁVKY: ÚVĚR V 1849/2009 
• VI. 1 ROBSTAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 Záložné 
právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš na parcelu 5531/8 a stavbu so s.č. 942 
/admin budova/, Č.k.660/340/29080/2009/CH,Z-2504/2009, 
• Na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/,záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/43541/09/CH, Z-3108/2009, 
• Na pare, KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt Mikuláš, č.k. 660/340/49021/09/CH, Z-3604/2009, 
• Na pare. KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/52125/09/CH, Z-3891/2009, 
• Na pare KN 5531/8 a stavbu s.č, 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/57599/09/CH, Z-4393/2009, 
• VI. 1 ROBSTAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 Záložné 
právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš na parcelu 5531/8 a tiež stavbu so 
súpisným číslom 942/budova administi atívna/ na parcele 5531/8,č.k 
660/340/61875/2009/CH,Z-27/2010, 
• Na paiC.KN 5531/8 a stavbu s.č 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/2895/2010/CH, Z-655/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt Mikuláš, č.k. 660/340/6911/2010/CH, Z-963/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/12756/2010/CH, Z-1353/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č,k, 660/340/25657/2010/CH, Z-2370/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s,č.942 /administratívna budova/ - Záložné právo 
pie Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/31461/2010/CH, Z-2763/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt Mikuláš, č.k. 660/340/41778/2010/CH, Z-3329/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt Mikuláš, č.k. 660/340/44936/2010/CH, Z-3637/2010, 
• VI. 1 ROBSTAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 Záložné 
právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš,č.k.660/340/50470/2010/CH,na 
parcelu 5531/8 a tiež na stavbu so súpisným číslom 912 na parcele 5531/8 
/administratívna budova/ - Z-4089/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt Mikuláš, č.k. 660/340/53724/2010/CH, Z-4403/2010, 
• VI1 ROBSTAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 - Záložné 
právo pre Daňový úrad Liptovský 
• Mikuláš,na parcelu 5531/8 a stavbu so s.č.912,č.k.660/340/58474/2010/CH,Z~ 
4893/2010, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/62705/2010/CH, Z-3/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/1877/2011/CH, Z-502/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k, 660/340/8318/2011/CH, Z-1039/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/13780/2011/CH, Z-1518/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadenim exekučného záložného práva 
na nelinuteťnosť EX 351/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-1947/2011, 
« Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 



pre Daňový úřad Lipt. Mikuláš, č k. 660/340/20252/2011/CH, Z-2172/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úřad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/28338/2011/CH, Z-2550/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č k. 660/340/42681/2011/CH, Z-3281/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutefnosť Ex 270/2011, JUDr. Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, Z-
3886/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnutel'nosti Ex 270/2011, 
JUDr, Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, P-870/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteťnosti EX 1813/2011, JUDr. Matejovie Peter Lipt. Mikuláš, Z-
3914/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.Č, 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/52727/2011/CH, Z-4324/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/57812/2011/CH, Z-4751/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnutefnosti EX 351/2011, 
JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, P-1202/2011, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutefnosť EX 1063/2011, JUDr, Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5373/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/64982/2011/CH, Z-5484/2011, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č, 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/68647/2011/CH, Z-6/2012, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutďnosti EX 1797/2011, JUDr. Ing. Pavol Malík Žilina, Z-371/2012, 
• VI, 1 ROBSTAV,stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podřel 1/1 - Exekučný 
příkaz na vykonanie exekúcie zriadenim exekučného záložného práva na 
nehnutel'nosti EX 5/2012, JUDr.Ladislav Mikeska,Liptovský Mikuláš,Z-
716/2012, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Lipt Mikuláš, č.k. 660/340/81332/2011/CH, Z-978/2012, 
• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutefnosti EX 3548/11, Mgr. RóbertSegPa Prešov, Z-1041/2012, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Žilina, č.k. 9500501/5/1100072/2012/Gre, Z-2579/2012, 
• Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo 
pre Daňový úrad Žilina, č.k. 9500501/5/1103316/2012/Gre, Z-2580/2012, 
Na parc.KN 5531/8 a stavbu s.č. 942 /administratívna budova/- Záložné právo pre 
Daňový úrad Žilina, č.k. 9500501/5/2093212/2012/Gre, Z-3238/2012, 

Zistená cena predmetu 
dražby : 

16 698,44 € 

Spósob zistenia ceny 
predmetu dražby: 

Znalecký posudok č. 13/2015 zo dňa 26.1.2015, vypracoval znalec: Ing. Štefan 
Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica a znalecký posudok č. 111/2015 
zo dňa 20.4.2015, vypracoval znalec: Ing. Miroslav Todák, ul. Čsl. brigády 
1611/16,031 01 Liptovský Mikuláš 

Nainížšie podanie; 16 698,44 6 
Minimálně prihodenie: 100,00 e 
Dražobná zábezpeka: 5 009,53 6 

Sposob zloženia 
dražobnej zábezpeky: 

V peniazoch, a to bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú.: 
5043987194/0900 vedený v SLSP, a.s. pod variabilným symbolom : 1072015, 
alebo v hotovosti v mieste konania dražby, připadne zložením peňazí do notárskej 
úschovy. 
Vo formě bankovej záruky 
Dražobnů zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou. 



Doklad 
preukazujúci zloženie 
dražobnej zábezpeky: 

- Originál příkazu na úhradu peňažných prosti iedkov vo výš ke dražobnej 
zábezpeky. Účastník bude připuštěný k dražbě, ak do otvorenia diažby bude 
diažobná zábezpeka pripisaná na účet dražobníka. 
- Příjmový pokladničný doklad preukazujúci zloženie peňažnej hotovosti vo výške 
dražobnej zábezpeky. 
- Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie bankovej 
záruky. 
- Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zloženie zábezpeky do 
notárskej úschovy. 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o 
dražbě v Obchodnom věstníku a končí stanoveným časom otvorenia dražby. 

Vrátenie dražobnej 
zábezpeky: 

Neúspěšným účastnřkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti, 
bude dražobná zábezpeka vrátená hned' po skončení dražby Neúspěšným 
účastnlkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom 
na účet dražobnika, bude dražobná zábezpeka vrátená bezhotovostným prevodom 
bez zbytočného odkladu po skončeni, a to na účet označený účastníkom dražby. 

Spósob úhrady ceny 
dosiahnutej 
vydražením: 

- Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 €, je vydražitel' povinný 
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa 
vydražitel' s navrhovatelem dražby nedohodnú inak. 
- Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 €, je vydražitel' povinný 
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hněď po skončeni dražby 
- Cenu dosiahnutú vydíažením je možné zaplatiť v hotovosti hněď po skončení 
dražby vmieste konania dražby, v hotovosti vmieste sídla dražobníka, alebo 
bezhotovostným prevodom na účet dražobnika č. 5043987194/0900, vedeným v 
SLSP, a s., pod variabilným symbolom: 1072015. 
- Dražobná zábezpeka zložená v peniazoch sa vydražiteťovi započítava do ceny 
dosiahnutej vydražením. 

Obhliadky predmetu 
dražby: 

1. termín 25.6.2015 o 14:30 hod. 
2. termín 8.7.2015 o 14:30 hod. 

Miesto obhliadky: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, Družstevná 6, 031 01 Liptovský 
Mikuláš (hlavný vstup) 

Organizačné opatrenia 
k obhliadkam: 

Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby sa prihlásia telefonicky najneskor 
24 hodin pred stanoveným termínom obhliadky na telefónne číslo : 0903 
517 300, počas pracovných dní, v čase od 8:00 hoď. do 17:00 hod. Obhliadky je 
možné vykonať aj mimo termíny stanovené v oznámeni o dražbě, avšak výlučné 
po predchádzajúcej dohodě s dražobníkom. 

Nadobudnutie 
vlastnického práva k 
predmetu dražby: 

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

Podmienky odovzdania 
predmetu dražby: 

- Po nadobudnutí vlastnického práva alebo iného práva k predmetu dražby 
odovzdá dražobnik bez zbytečného odkladu vydražitelovi predmet dražby a 
listiny, ktoré osvedčujú vlastnické právo a sú nevyhnutné na nakladanie s 
predmetom dražby, alebo osvedčujú iné práva vydražitela k predmetu dražby 
- Ak ide o nehnutelnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník 
bez zbytečných prieťahov predmet dražby, a to na základe predloženia 
osvědčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražitela. 
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. 
- Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie 



vydražitel'. 
- Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovatďa dražby na 
vydražitel'a dflom odovzdaniapredmetu dražby 

Poučenie podPa § 21 
ods. 2 až 6 zákona 
č. 527/2002 Z. z. 
0 dobrovolných 
dražbách : 

(2) V případe, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené 
ustanovenia tohto zákona, 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 okrem případu, ak dóvody neplatnosti dražby súvisia so spácháním 
trestného činu a zároveň ide 0 dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlášený trvalý pobyt 
podl'a osobitného předpisu; 12b) v tomto případe je možné domáhať sa neplatnosti 
dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V případe spoločnej dražby bude neplatná len tá 
časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). 
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podl'a odseku 2, je povinná oznámiť 
příslušnému okresnému úřadu začatie súdneho konania. 
(4) Účastníkmi súdneho konania 0 neplatnosť dražby podl'a odseku 2 sú 
navrhovatel' dražby, dražobník, vydražitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá 
osoba podl'a odseku 2. 
(5) Ak vydražitel' zmařil dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky 
príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dóvodu oneskoreného začatia 
dražby, ak bolo příčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým 
istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, 
ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnické právo, vykonať 
riadnu obhliadku predmetu dražby. 

Notár osvedčujúci 
priebeh dražby: 

JUDr. Andrea Barancová, so sídlom: T.G. Masaryka 19, 984 01 Lučenec 

Navrhovatel': Za dražobníka: 

V Banskej Bystrici, 0.015 V Banskej Bystrici, dňa Ý'. .^C.2015 

...SlěAL̂ i 
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD, 
správca úpadců 
ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš 

ROAUCTfO 
thýSt/V/f 

, n, „ o,"Horná2, moi BamUBjwic. 
Mgr. Slavomít Jansoo 4vos44i dió 20225)71 i8i 
konáte! společnosti 
ProAuctio sír.o. 



OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podťa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu; JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD., 
dátum narodenia -.2. ,, bytom Pohořelá, Kpt. Nálepku 180, ktorého(ej) totožnosť sora 
zistil(a) zákonným spósobom, snSsob zistenia totožnosti; platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séría a/alebo číslo: , ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručně podpísal(a), Centrálny register 
osvědčených podpisov přidělil podpisu pořadové číslo O 376662/2015. 

Banská Bystrica dňa 9.6.2015 

yv vy 

ÁB 

6lya Barcaj 
zaměstnanec poverený 

JUDr. Danielou Vozárovou 
notároni so sídlom v Banskej Bystrici 

Upozorněme! Notár legalizáciou 
neosvedČuje pravdivosť skutečností 
uvádzaných v listině (§58 ods. 4 
Notářského poriadku) 


