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Městský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, zasadacia miestnosť č. 109, 1. poschodie 

piva t 1 ražba 

Označenie předmětu dražby: Stibor nehnutďností zapísanv na LV č. 4601 vedenom Okresným úradom 
Liptovský Mikuláš — katastrálny odbor, okres: Liptovský Mikuláš, Obec: Liptovský Mikuláš, katastrálně územie: 
Palúdzka, ako: 

— stavba so súp. č. 371, postavená na parcele č. 1280, administratívna budova, 
— stavba bez súp. č., postavená na parcele č. 1272, garáž, 
— stavba bez súp. ě., postavená na parcele č. 127.3, sklad PHM, 
— stavba bez súp. č., postavená na parcele č. 1274, plechový sklad, 
— stavba bez súp. č., postavená na parcele č. 1275, dielňa - sústružňa, 
— stavba bez súp. č., postavená na parcele č. 1276, sklad, 
— stavba bez súp. č., postavená na parcele č. 1277, garáž, 
— stavba bez súp. č., postavená na parcele č. 1278, kotolňa, hala MTZ, 
— stavba bez súp. č., postavená na parcele č. 1279, montovaná budova, 
— stavba bez súp. č., postavená na parcele č. 1281, opravárenská dielňa, 
— stavba bez súp. č., postavená na parcele č. 1282/3, výrobná hala HARD, 
— parcela reg. „C" č. 1267/20 o vvmere 1958, druh pozemku: Orná póda, 
— parcela reg. „C" č. 1272 o vvmere 741, druh pozemku: Zastavané plochv a nádvoria, 
— parcela reg. „C" č. 1273 o výmere 152, druh pozemku: Zastavané plochv a nádvoria, 
— parcela reg. „C" č. 1274 o výmere 46, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
— parcela reg. „C" č. 1275 o výmere 955, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
— parcela reg. „C" č. 1276 o výmere 377, druh pozemku: Zastavané plochv a nádvoria, 
— parcela reg. „C" č. 1277 o výmere 748, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
— parcela reg. „C" č. 1278 o výmere 1347, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 

parcela reg. „C" č. 1279 o výmere 239, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
— parcela reg. „C" č. 1280 o výmere 346, druh pozemku: Zastavané plochv a nádvoria. 



— parcela reg. „C" č. 1281 o výmere 1639, druh pozemku: Zastavané plochv a nádvoria, 
— parcela reg. „C" č. 1282/1 o výmere 2629, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
— parcela reg. „C" č. 1282/2 o výmere 140, druh pozemku: Zastavané plochv a nádvoria, 
— parcela reg. „C" č. 1282/3 o výmere 1193, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
— parcela reg. „C" č. 1282/4 o výmere 3078, druh pozemku: Zastavané plochv a nádvoria, 

'•'.-4 parcela reg. „C" č. 1282/5 o výmere 5385, druh pozemku: Zastavané plochv a nádvoria, 
— parcela reg. „C" č. 1282/6 o výmere 1212, druh pozemku: Zastavané plochv a nádvoria, 
— parcela reg. „C" č. 1282/7 o výmere 734, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
— parcela reg. „C" č. 1282/8 o výmere 1832, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 

' —; parcela reg. „C" č. 1283 o výmere 2820, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
— parcela reg. „C" č. 1298/2 o výmere 1180, druh pozemku: Orná póda, 
— parcela reg. „C" č. 2042/6 o výmere 364, druh pozemku: Orná póda, 

(ďalej len "predmet dražby"). 

Opis predmetu dražby: 
Nehnuťelností sa nachádzajú v zastavanom území obce Liptovský Mikuláš v katastrálnom území Palúdzka. Stavby 
boli súčasťou bývalej Strojno-traktorovej stanice Liptovský Mikuláš. Okresné město Liptovský Mikuláš je 
vzdialeňé komutiikáciami cca 87 km juhovýchodovýchodne od centra krajského města Žilina a podFa údajů z 
internetovej stránky má cca 32,5 tisíc obyvateFov. Lokalita, v ktorej sa nachádzajú nehnuteFnosti je umiestnená v 
západnej úplné okrajovej časti obce. V bezprostrednom susedstve je areál zbernych surovin. Okolité pozemky sú 
rovinaté. Dopravné a komunikačně napojenie na veřejné štátne komunikácie je vvhovujúce. )e možnost' napojenia 
na všetky základné inžinierske siete. 

Opis stavu predmetu dražby: 

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (IIALY): 

Garáž bez s.č. na p.č. 1272 
Garáž je nepodpivničená budova s jedným nadzemným podlažím, ktorá slúži na garážovanie a údržbu vozidicl. 
Základy sú betonové pásy a železobetonové monolitické pátky, zvtslé nosné konštrukcie sú oceFovc stipy ukotvené 
v pátkách, střecha je sedlová z priehradových vázníkov kruhovej ocele, na ktorých je krytina z pozinkovaného 
plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, strop je s rovným podhFadom s tepelnou izoláciou, 
časť podorysu stavby z južnej strany v pozdlžnom smere 5 m je murovaná so zvisloit nosnou konštrukciou hrůbky 
40 cm, tá časť má strop s rovným podhFadom, ocelové okná zdvojené a dřevené zdvojené okná, stavba má na 
oceFových nosných konštrukciách opláštenie z trapézového pozinkovaného plechu, má ocelové vráta, occFové 
dveře, podlahy z monolitického betonu, vykurovanie je teplovodné z centrálneho zdroja, elektroinštalácia je 
svetelná a motorická. 

Sklad PIIM bez s.č. na p.č. 1273 
Sklad je nepodpivničená budova s jedným nadzemným podlažím, ktorá slúži ako sklad PHM. Záklaciv sú 
monolitické betonové pásy s podmurovkou a vodovodnou izoláciou, podmurovka je obložená z vonkajšej strany 
prírodným kameňom, zvislé nosné konštrukcie sú murované tehlové hrúbkv 30 cm, vnúforné omietky sú vápenné 
hladké, strop železobetonový prefabrikovaný s rovným podhFadom, střecha jednoplášťová plochá s krytinou z 
pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky sú vápenné hladké, 
dveře a vráta sú oceFové, okná jednoduché oceFové, podlahy betonové, elektroinštalácia je svetelná, vyhotovený je 
bleskozvod, pred budovou skladu je riešená rampa na betonových pilieroch, nad rampou je po celej dlžke oceFová 
strieška s ktytinou plechovou. 

Dielňa-sústružňa bez s.č. na p.č. 1275 - časť A 
Diclňa - sústružňa - je nepodpivničená budova s jedným nadzemným podlažím, ktorá slúži na výrobně účely, 
stavba pozostáva z dvoch konštrukčných častí. Casť charakteru haly so zvislou nosnou konštrukciou oceFovou 
určenou na výrobné účel)' a časť charakteru budovy so zvislou nosnou konštrukciou murovanou určená ako 
elektrorozvodná a kompresovňa. VzhFadom na odlišný účel, nosnú konštrukciu a charakter objektu ohodnotenie je 
vykonávané samostatné pre každú časť. 
'Diclňa - sústružňa - časť A - výrobna hala, základy sú betonové pásy a železobetonové pátky, hala má vodorovní! 
izoláciu proti zemnej vlhkosti, zvislé nosné konštrukcie sú oceFové stlpiky ukotvené v pátkách, výplňové murivo 
medzi oceFovými stlpikmi je hrůbky nad 30 do 40 cm, vnútorné omietky sú vápenné hladké, střecha z oceFových 
priehradových vázníkov, na ktorých je krytina z VSZ plechu, na priehradových vázníkoch je riešený podhFad so 
zateplením s povrchom z drevotriesky, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky sú 
brizolitové, v hale sú riešené oceFové schody na II. NP vstavby, dveře sú dřevené, vstupné vráta oceFové, podlahy 
vo výrobnej časti sú betonové, vykurovanie je ústredné teplovodné z centrálnej kotolne mimo haly, 
elektroinštalácia je svetelná a motorická, vyhotovený je bleskozvod, v južnej časti haly sa nachádza sociálno-
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administratívna vstavba, v nej sa nachádzajú sociálně zariadenia, umývadla, TÚV z el. bojlera, keramické podlahy, 
oceTóvé panelové radiátory, okrem sociálnvch zariadení sa v tejto časti nachádza aj kancelária a sklady. 

Dielňa-sústružňa bez s.č. na p.č. 1275 - časť B 
Casť B - budova elektrorozvodné a kompresovne je přistavená k výrobnej hale zo severnej strany. Základy budovy 
sú z monolitického betonu, nadzákladové murivo je s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie sú 
murované hrůbky 30 cm, vnútorná omietka je vápenná hladká, strop je železobetonový prefabrikovaný, střecha jc 
plochá so živičnou zvarovanou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky 
sú brizolitové, na budově je zdvojené okno a hladké plné dveře, budova je zrealizovaná spolu s výrobnou halou. 

Sklad bez s.č. na p.č. 1276 
Sklad je nepodpivničená budova s jedným nadzemným podlažím, ktorá slúži na uskladňovanie, stavba je 
charakteru budovy. Základy sú monolitické betonové pásy bez vodorovnej izolác.ie, zvislé nosné konštrukcie sú 
murované z tvárnic hrůbky 30 cm, strop je v časti s rovným podkladem so zateplením a v časti nad skladovou 
časťou s podhladom na konštrukcii krovu so zateplením, střechu tvoří dřevený sedlový krov s krytinou z pozink. 
plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vyhotovený je bleskozvod, vonkajšia omietka je 
vápenná hladká, podlahy sú betonové, okná dřevené zdvojené, dveře vonkajšie dvojkřídlové, vráta ocelové. 

Garáž bez s.č. na p.č. 1277 
Garáž je nepodpivničená budova s jedným nadzemným podlažím. Základové konštrukcie sú monolitické betonové 
pátky, zvislé nosné konštrukcie sú ocelové stlpy ukotvené v železobetonových pátkách, opláštenie je z 
trapézového plechu, v časti západnej bez opláštenia steny, strešná konštrukcia je z ocelových priehraclových 
vázníkov s krytinou z vlnitého trapézového plechu, vyhotovený je bleskozvod, podlaha je z čestných panelov a v 
časti betonová, vstup je tvořený štyrnii ocelovými vrátami, elektroinštalácia je světelná a motorická. 

Montovaná budova bez s.č. na p.č. 1279 
Montovaná budova je nepodpivničená s dvomi nadzemnými podlažiami, je přistávaná ku kotolni, na I. NP sa 
nachádza jedáleň s výdajňou stravy, so skladovými a sociálnymi priestormi a kanceláriami, na II. NP sa nnchádzajú 
kancelářské priestory, podlažia sú komunikačně přepojené jednoramenným schodiskom, II. NP jc přístupné aj 
samostatným ocelovým schodiskom vonkajším. Základy budovy sú betonové pásv z monolitického betonu s 
vodorovnou izoláciou, obvodové štítové steny sú murované z plynosilikátových tvárnic hrůbky 40 cm, budova je z 
montovanej drevenej konštrukcie, vnútorné obklady sa nachádzajú vo výdajni stravy a v sociálnvch zariadeniach na 
oboch podlažiach, okná sú dřevené zdvojené, dveře plné hladké a zasklené, vstupné plastové, podlahy s povrchom 
z PVC, v kuchynke a sociálnych zariadeniach je keramická dlažba, na II. NP priemyselné koberce v kancelářských 
priestoroch, střecha je plochá s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného 
plechu, vyhotovený jc bleskozvod, vykurovanie budovy je ústředně teplovodně z centrálneho zdroja, 
nachádzajúceho sa mimo budovy, prostredníctvom ocelových a panelových radiátorov, na druhom podlaží je 
přídavné vykurovanie lokálně prostredníctvom vykurovacej pece na peletky, v kuchvnkc sa nachádza el. sporák, 
rozvod studenej a teplej vody, zdroj teplej vody el. zásobníkový ohrievač. Základnu životnost' vzhladom na stav 
budovy, konštrukčné vyhotovenie nosných prvkov a účel, na ktorý sa využívá 

Výrobna hala HARD bez s.č. na p.č. 1282/3 - časť A 
Výrobna hala - HARD pozostáva z dvoch konštrukcii. Casť charakteru haly so zvislou nosnou konštrukciou 
ocelovou určená na výrobně účely a časť charakteru budovy so zvislou nosnou konštnikciou ocelovou určená ako 
administratívno - sociálna časť. Vzhladom na odlišný účel, nosný systém a charakter časti objektu, ohodnotenie 
vykonávám samostatné pre každú časť. 
Casť A - výrobná hala je jednoloďová, zvislé nosné konštrukcie má z ocelovej konštrukcie typu HARD, 
obvodové steny sú celozasklené, z častí z kovoplastického plášťů, strešná konštrukcia je z priehradových 
ocelových vázníkov sedlová s krytinou s VSZ. ryhovaným plechom, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného 
plechu, vyhotovený je bleskozvod, ocelové nosné stlpy sú ukotvené v železobetonových monolitických pátkách, 
obvodové steny sú do výšky výmuróvkv 120 cm na základových pásoch z prostého betonu s vodorovnou 
izoláciou, podmurovka je z plynosilikátových tvárnic, z vonkajšej strany s nahadzovanou omietkou, bočné steny 
haly sú murované s vápennou hladkou omietkou, podlahy sú betonové, s cementovým poterom, stropná 
konštrukcia je bez podhladu, vykurovanie je ústředně teplovodně z centrálneho zdroja, elektroinštalácia je světelná 
a motorická, okná sú ocelové zdvojené, vstupné vrátn ocelové. 

Výrobna hala HARD bez s.č. na p.č. 1282/3 - časť B 
Výrobna hala - HARD pozostáva z dvoch konštrukcii. Casť charakteru halv so zvislou nosnou konštrukciou 
ocelovou určená na výrobně účely a časť charakteru budovy so zvislou nosnou konštrukciou ocelovou určená ako 
administratívno - sociálna časť. Vzhladom na odlišný účel, nosný svstém a charakter časti objektu, ohodnotenie 
vykonávám samostatné pre každú časť. 
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Časť B - administrativ no - sociálna budova je přistávaná k výrobnej hale z južnej časti, má dve nadzemné podlažia 
komunikačně navzájom přepojené, budova má plochu střechu, so živičnou zvarovanou krytinou, v podlažiach sú 
umiestnené kancelářské, skladovacie a sociálně priestory, budova je na úrovni 1. NP prevádzkovo přepojená s 
výrobnou halou, je dvojtraktová. Základové pásy sú z prostého betonu, střecha je plochá, klampiarske konštrukcie 
sú z pozinkovaného plechu, okná sú dřevené zdvojené, dveře dřevené hladké plné a zasklené, schodisko je z 
ocefovej konštrukcie s povrchom z PVC, vykurovanie je ústředně teplovodně z centrálnej kotolne mimo budovy 
prostrednictvoin liatinových radiátorov, podlahy sú z PVC, v sociálnych zariadeniach sú keramické dlažby, v 
budově sú kompletně zanaďovacie predmety - splachovacic WC, umývadlá, sprchovacie boxy, pisoáre, rozvody 
studenej a teplej vody, elektroinštalácia je svetelná a motorická, sociálnych zariadeniach sú vnútorné obklady. 

Administratívna budova s.č. 371 na p.č. 1280 
Ádministratívna budova je v dvoch výškových úrovniach so západnej stranv s dvomi nadzemnými podlažiami, z 
východnej strany s jedným nadzemným podlažím, je poclpivničená, v budově sú kancelárskej priestory a sociálně 
zariadenia, pri vstupe do budovy je vrátnica, v suteréne sú skladovacie priestory. Zvislé nosné konštrukcie 
podzemného podlažia sú izolované izoláciou proti zemnej vlhkosti, zvislé nosné konštrukcie sú murované v 
skladobnej hrúbke 40 cm, deliace konštrukcie sú murované, vnútorné omietky sú vápenné hladké, stropy sú 
železobetonové s rovným podhfadom prefabrikované, vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné obklady sú v 
sociálnych zariadeniach, schodisko je železobetonové s povrchom z keramickej dlažby, okná sú dřevené zdvojené a 
plastové, dveře dřevené hladké plné a zasklené, střecha je nízká sedlová, konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, 
klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vyhotovený je bleskozvod, vykurovanie je ústředně 
teplovodně z centrálneho zdroja mimo budovy prostredníctvom ocefovvch radiátorov, v budově je komplexná 
sanitná inštalácia a zriaďovacie predmety standardně, podlahy v chodbách a na schodisku sú z terazzovej dlažby, v 
kancelářských priestoroch z PVC, plávajúcich laminátových povtchov a parkiet, v sociálnych zariadeniach z 
keramickej dlažby, prístrešok vstupu je z ocefovej konštrukcie s presklením, vstupné dveře ocefovohliníkové 
přesklené, časť výplně steny z pozinkovaného trapézového plechu, podlaha je keramická. 

Opravárenská dielňa bez s.č. na p.č. 1281 
Opravárenská dielňa je nepodpivničená stavba s jedným nadzemným podlažím, ktorá slúži na výrobně účely, 
stavba je samostatná, je charakteru haly s bočnými přístavkami, dispozičně a prevádzkovo přepojenými s halou, z 
južnej strany je sociálno - ndministratívnv přístavek s dispozičným riešením vstupu do haly a so sociálnymi a 
kancelářskými priestormi, v bočných prístavkoch sa nachádzajú príručné dielne a sklady, zvislé nosné konštrukcie 
haly sú murované tehlové, ako piliere, medzi ktorými je murivo, omietky sú vápenné hladké, strešná konštrukcia je 
z oceTových priehradových vázníkov s rovným podhfadom so zateplením, okná stí dřevené s dvojitým zasklením, 
podlahy betonové, strešná konštrukcia jc nízká sedlová s krytinou z pozinkovaného plechu, vyhotovený je 
bleskozvod, vstupné vráta sú ocefové s dřevenou výplňoví, přístavky z východnej a západnej strany sú murovanej 
zvislej konštrukcie hrůbky 40 cm, omietky sú vápenné hladké, stropně konštrukcie sú tvořené priehradovými 
železobetonovými nosníkmi, presvetlenie je ocefovými strešnými svetlíkmi, podlahy sú betonové, okná sú 
zdvojené s mrežami, vykurovanie je ústředně teplovodně, prestrešenie prístavkov je pultovou střechou s krytinou s 
pozinkovaného plechu, sociálno - administrativní' prístavok z južnej stranv je přízemný s plochou střechou, 
obvodové steny sú murované hrůbky 40 cm, omietky vápenné hladké, stropy prefabrikované železobetonové, okná 
dřevené dvojité a plastové, podlahy z cementového potem, v sociálnych zariadeniach je keramická dlažba, WC, 
dveře dřevené hladké, plné, teplá voda z el. bojlera, vykurovanie ústředně teplovodně. 

Budova bez s.č. na p.č. 1278 
Prevádzková budova je nepodpivničená stavba s jedným nadzemným podlažím, stavba je charakteru budovy, ktorá 
sa nachádza medzi halou MTZ a montovanou administratívnou budovou, dispozičně pozostáva z kancelárie, 
chodby, skladu, umýváky, WC, skladu a dielne. Základy budovy sú betonové pásy z monolitického betonu s 
vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie sú murované, hrůbky nad 30 do 40 cm, strop je železobetonový s 
rovným podhfadom prefabrikovaný, střecha je dřevená sedlová s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske 
konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vonkajšia omietka je brizolttová, v budově sú riešené plastové vstupné 
dveře a vráta, okná sú plastové s izolačným dvojsklom jednoduché ocefové, podlahy sú betonové, plávajúce 
laminátové, z keramickej dlažby, elektroinštalácia je svetelná a motorická, vyhotovený je bleskozvod. Predstavaná 
časť kotolne je murovaná s pultovou střechou s lepenkovou krytinou, v nej sa nachádzajú sociálně zariadenia s 
keramickým obkladom stien a s keramickou dlažbou, v umyvárně je splachovací záchod s umývadlom a pákovou 
batériou, vykurovanie je ústředně prostredníctvom ocelových radiátorov, zdroj TUV je zásobníkový ohrievač. 

Hala MTZ bez s.č. na p.č. 1278 
Hala MTZ je nepodpivničená stavba s jedným nadzemným podlažím, dispozičně pozostáva zo šatné, kancelárie, 
umyvárně, prevádzkového priestoru budovy a kotolne. Základy sú betonové pásy s vodorovnou izoláciou, zvislé 
nosné konštrukcie sú murované hrůbky 40 cm, deliace konštrukcie sú murované, vnútorné omietky sú vápenné 
hladké, střecha je pultová z priehradových železobetonových vázníkov překrytých preta doskami z pozinkovaného 
plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vyhotovený jc bleskozvod, okná sú dřevené a 
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oceTové jednoduché s mrežami, vnútorné. dveře sú dřevené hladké plné, vonkajšie ocefové, vráta sú ocelové a 
rolovacie plechové poloautomatické, vykurovanie jc ústředně teplovodně, v sociálnom zariadení je umývadlo, TUV 
z elektrického prietokového ohrievača, keramický obklad stien, keramická podlaha, elektroinštalácia je světelná a 
motorická, v kotolni sa nachádza kotol ústredného vykurovania na peletkv. 

Plechový sklad bez s.č. na p.č. 1274. 
Predmetom oliodnotenia nie Plechový sklad bez s.č. na p.č. 1274, evidovaný na LV, ktorý po totálnej asanácií v 
skutočnosti neexistuje. 

PLOTY 
Plot I. Plot od Palúčanskej ulice, má betónovú poclmurovku na betónovom základe, výplň tvoří pletivo v 
kovovom ráme, súčasťou oplotenia sú kovové vrátka pri vrátnici a kovové vstupné vráta. 

Plot II. Oplotenie areálu pozostávajúce z ocelových stlpov zabetonovaných v zemi, na ktorých je vlnitý 
pozinkovaných plech. 

Vonkajšie úpravy: 
Vonkajšie úpravy pozostávajú sú vodovodně rozvody, kanalizačná přípojka, žumpa, spevnená plocha I, spevnená 
plocha II, spevnená plocha Til a teplovodně kanál. 

POZEMKY: 
Pozemky parcelně číslo 1274, 1279, 1280, 1282/1, 1282/4, 1282/5, 1282/6, 1282/7, 1282/8, 1283, 1272, 1275, 
1278, 1281, 1282/3, 1273, 1276, 1277, 1282/2 sú zaradené v katastri nehnutci'nosri ako zastavané plochy a 
nádvořia, nachádzajú sa v zastavanom území obce Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Palúdzka. 
Pozemky parcelně číslo 1267/20, 1298/2 a 2042/6 sú zaradené v katastri nehnuternosti ako orná póda, nachádzajú 
sa mimo zastávaného územia obce Liptovský' Mikuláš, katastrálnom území Palúdzka. 
V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnost' napojenia na všetkv základné inžinierske siete, 
t.j. obecný vodovod, kanalizáciu, elektrický rozvod a rozvod plynu. Ohodnocované pozemky sú rovinaté. 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby. 

Práva a závazky viaznuce na predmete dražby: 
LV č. 4601 
ČasťB: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
Poznámka: Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnutel'nosti 1 '.X 

3422/2014, JUDr. Vladimír Sucháček Pezinok, P-601 /201 -4, 
Poznámka: VI.1 Izzard,s.r.o. pocliel 1/1 - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuternosti EX 

• 406/2015,JUDr. Bohumil Kubát, Bratislava,P-l59/2015, 
Poznámka: VI. 1 Izzard s.r.o. - podiel 1/1 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnutel'nosti, 

Stanislav Gejdoš, Liptovský Mikuláš,P-194/2015, 
Poznámka: Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom 

nehnuternosti EX 331 /2015, | UDr. Michal Bulko Poprad, P-205/2015, 
Poznámka: VI. 1 Izzard,s.r.o.- podiel 1/1 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnutel'nosti 

PDS-80/2015-MŠ - Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r,o, Košice. Veritď sa uspokojí 
predajom zálohu na dražbě, P-221/2015, 

Časť„C": íARCHY 
— Záložně právo na tam vedené nehnutel'nosti KN parcelu číslo 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 

1279, 1280, 1281, 1282/1,1282/2, 1282/3, 1282/4, 1282/5, 1282/6, 1282/7, 1282/8, 1283 a stavby : garáž 
na p.č. 1272, sklad PHM na p.č. 1273, plechový sklad a p.č. 1274, dielňa - sústružňa na p.č. 1275, sklad na 
p.č. 1276, garáž na p.č. 1277, kotolňa, hala MTZ na p.č. 1278, montovaná budova na p.č. 1279, 
opravárenská dielňa na p.č. 1281, výrobna hala HARD na p.č. 1282/3, administratívna budova na p.č. 1280 
pre záložného veritela : Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, Jindřichův Hradec, Klášterná 126/11, ČR na 
základe záložnej zmluvy číslo - druh pohladávky úvěr V 983/2007 

— Záložné právo v prospěch záložného veritela: Waldviertler Sparkasse Bank AG so sidiom Sparkassenplatz 
3, Zwettl, Rakúska republika, týka sa organizačně) zložky Waldviertler Sparkasse Bank AG, ICO 49060724, 
Klášterská 126/11, 37701 Jindřichův Hradec, ČR, na nehnuternosti - pozemok C KN parcelně číslo 
1267/20, orná póda o výmere 1958m2, pozemok registra C KN parcelně číslo 1298/2,orná póda o výmere 
1180m2, pozemok C KN parcelně číslo 2042/6, orná póda o výmere 364m2, v podiele 1/1, katastrálně 
územie Palúdzka, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k úvěru číslo 027272-001, podia V 
2820/2013 zo dňa 26.9.2013. 

— Záložné právo pre Daňový úřad Žilina, č. 9500502/5/3834584/2014/Gab, Z-3358/2014, 
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— Záložně právo na tam vedené nehnutePnosti KN parcelu číslo 1267/20, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 
1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282/1,1282/2, 1282/3, 1282/4, 1282/5, 1282/6, 1282/7, 1282/8, 1283, 
1298/2, 2042/6 a stavby: garáž na p.č. 1272, sklad PHM na p.č. 1273, plechový sklad na p.č. 1274, dielňa -
sústružňá na p.č. 1275, sklad na p.č. 1276, garáž na p.č. 1277, kotolňa a hala MTZ na p.č. 1278, montovaná 
budova na p.č. 1279, opravárenská dielňa na p.č. 1281, výrobna hala HARD na p.č. 1282/3, administratívna 
budova s.č. 371 na p.č. 1280 pre záložného veritďa : Gejdoš Stanislav nar. 3.5.1953 bytom Krátká 447/4, 
Liptovský Mikuláš v podiele 1/1 na základe záložnej zmluvy číslo - druh pohladávky záložná zmluva V 
5527/2014 zo dňa 12.12.2014, na základe zmluvy o postúpcní pohledávky Z 728/2015 

— VI. 1 Izzai:d,s.r.o - podiel 1/1, Záložně právo pre Daňový úrad Prešov, č.k.9700502/5/5305186/2014/Po, 
Z-285/2015, 

— Záložné právo na pare. KN-C 1298/2, 2042/6, 1267/20, 1280 a stavbu s.č. 371 pre Město Lipt. Mikuláš, 
sp.zn. DaP.: 2015/00002/1 -Pr., Z-43/2015, 

— Záložné právo pre Daňový úrad Prešov, č.k. 9700502/5/331211 /2015/Po, Z-1067/2015, 
— Exěkučný příkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnutelnosti EX 3422/2014, jlJDr. 

Vladimír Sucháček Pezinok, Z-1695/2015, 
Iné údaje: Bez zápisu Poznámka: Bez zápisu. 

Ohodnotenie predmetn dražby: 
Číslo znaleckého 

posudku: Melto znalca: Dátum vyhotovenia: 
Všeobecná cena 

odhadu: 

51/2015 Ing. Miroslav Tokát" 02.08.2015 945.000,00 € 

Najnižšie podanie: 945.000,00 € 

Minimálně prihodenie: 1.000,00 € 

Výška dražobnej zábezpeky: 45.000,00 € 

Spůsob zloženia dražobnej zábezpeky: 
1. bezhotovostný převod na účet dražobníka č. IBAN: CZ72 7940 0000 0000 810 1 4397, Swift: SPWTCZ21, 

vedený vo Waldviertler Sparkasse Bank AG, 

2. v hotovosti, v eurách, do pokladně dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania 
dražby v mieste konania dražby do pokladně dražobníka, 

3. banková záruka, 

4. notářská úschova, 

Dražobnú zábezpeku me je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade 
peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude. připuštěný k dražbě, ak do otvorenia dražby 
bude. dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), příjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka 
v prospěch dražobníka s výhradou převodu platbv po doručení zápisnice o wkonaní dražby za předpokladu, že 
účastník dražby sa stane vydražiteFom, notářská úschova v prospěch dražobníka s výhradou převodu platbv 
po doručení zápisnice o vykonaní dražby za předpokladu, že účastník dražby sa stane v \ dražitelom. 

Lehota na zloženie: do otvorenia dražby 

Spósob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti 
účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevvdražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie 
z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky předloženi! účast nikom dražbě, ktorý predmet 
dražby ncvydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskór však do 5 dní od 
skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. 

Spósob úhrady ceny dosiabnutej vydražením: Vydražitel' je povinný uhradit' cenu dosiahnutú vydražením 
najneskór clo 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka bezhotovostný převod na účet dražobníka 
č. IBAN: CZ72 7940 0000 0000 8104 4397, Swift: SPWTCZ21, vedený vo Waldviertler Sparkasse Bank AG. 
Dražobná zábezpeka sa vydražitelovi započítava clo ceny dosiabnutej vydražením. 

Obhliadka predmetn dražby, dát um a čas: Obbliadka I: 16.09.2015 o 10.00 hod. 
Obhliadka 2: 18.09.2015 o 14.00 hod. 
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Organizačně opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej 
dohodě s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800. 

Nadobudnutie vlastnického práva k predmetu dražby: Vlastnické právo k predmetu dražby prechádza 
na vydražitera udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník 
vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastnického alebo iného práva vydražitel'ovi potvrdenie 
o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notářská zápisnica vydá 
dražobník vydražitel'ovi dve vyhotovenia osvědčeného odpisu notárskej zápisnice. 

Notár, ktorý osvědčí priebeh dražby notářskou zápisnicou: 
JUDr. Martina Mižiková, notár so sídlom: Nám. osloboditelov 20, 040 01 Košice. 

Podmienky odovzdania predmetu dražby: 
1. Po nadobudnutí vlastnického práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného 

odkladu vydražitelovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnické právo a sú nevyhnutné na nakladanie 
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražitela k predmetu dražby a vydražitel' prevzatie predmetu 
dražby písomne potvrdí. 

2. Ak ide o nehnutďnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby 
na základe predloženia osvědčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražitela bez zbytočných 
prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní 
predmetu dražby podpise predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražitel a dražobník. Jedno vyhot.ovenie 
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražitel. Ak niektorá osoba odmietne 
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj 
tejto osobě. 

3. VJetky náklady spojené s odovzdanim a prevzatím predmetu dražby nesie vydražitel. Táto povinnost' sa nevzťahuje 
na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spósobil predchádzajúci vlastník, majitel' alebo dražobník 
alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. 

4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražitelovi za škodu spósobenú omeškaním s odovzdanim 
predmetu dražby. 

Poučenie: 
1. V případe, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovolných dražbách, móže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola 

dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti 
dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, okrem případu, ak dóvody neplatnosti dražby 
súvisia so spácháním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník 
predmetu dražby v čase príklepu hlášený trvalý pobyt podia zákona č. 253/1998 Z.z. o hlášení pobytu občanov 
Slovenskej republiky a registri obyvatelov Slovenskej republiky v znění zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto případe je 
možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V případe spoločnej dražby bude neplatná len tá 
časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. 

2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podia bodu 1 písmena z tohto oznámenia o dražbě, je povinná oznámit' 
príslušnej správě katastra nehnutelností začatie súdneho konania. 

3. Učastníkom súdneho konania ,o neplatnosť dražby podia bodu 1 písmena z tohto oznámenia o dražbě sú 
navrhovatel dražby, dražobník, vydražitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podia bodu 2 písmena z tohto 
oznámenia o dražbě. 

4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
5. Neplatnosť dražby oje je možné vysloviť Z dóvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo příčinou oneskoreného 

začatia dlažby konáme i.néj dražby tým ÍStým dražobníkom na topí istom mieste alebo ak neumožnil vlastník 
predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnické právo, výkon ať riadnu obhliadku 
predmetu dražby. 

Za dražobtííka; 
V KoMciach dňa .... august 2015 \ 

Profesionálna\h;ažobná spoločnosť, sxo. 
Mgr. Jaroslav Dzurjjsykenatel sprakíenosti 

IMast*ykova 2í Yt 

Za navrhovala: 
V Jindřich</\pm Hradci dňa 4. august 2015 

Wamvienler bparkasse Bank AG 
EwakJHojbíUlh, čten představenstva 

# <M£-
Ing, Ivadck Matpjka, prokurista 
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