
VEŘEJNÁ VYTTLÁŠKA BOLA'  

VYVĚSENÁ DŇA: ' ̂ 2016 
ZVESENÁ DŇA: 2 G -12" 2016 

OZNÁMEN1E O O PÁKO V AN E J DRAŽBĚ 
(1/2016) 

PODPIS: 

JLJDr. Lenka Maďarové, ako správca úpadců UNIMONT Slovakia, s.r.o., „v konkurzeí', oprávněná 
zorganizovat' dražbu na účely speňažovania majetku úpadců v zmysle § 92 ods. 1 písm. d), ods. 6 
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) za printeraného použitia ustanovení 
zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovol'ných dražbách a o doplnění zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a 
notárskej činnosti (Notářsky poriadok) v znění neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o 
dobrovolných dražbách") zveřejňuje podl'a ustanovenia § 17 zákona o dobrovoPných dražbách 
a v spojeni s § 92 ods. 6 ZKR následovně Oznámenie o opakovanej dražbě: 

Navrhovatel': 

IČO: 
Sídlo: 
Zapísaný: 
Značka správců: 

ICO: 
sídlo: 

JUDr. Lenka Maďarové 
správca konkurznej podstaty 
42 068 452 
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina 
vzozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR 
SI 448 

ako správca úpadců: 

UNIMONT Slovakia, s.r.o. 
36 429 325 
Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Dražobník: 

IČO: 
Sídlo: 
Zapísaný: 
Značka správců: 

JUDr. Lenka Maďarové 
správca konkurznej podstaty 
42 068 452 
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina 
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR 
S1448 

Miesto konania dražby: 

Détum konania dražby: 

Čas otvorenia dražbv: 

v priestoroch Notářského úřadu JUDr. Ludmila Chodelková, so 
sídlom 1. mája 1031/5, 010 01 Žilina 

28.12.2016 

10:00 hod. 
(účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby) 

Dražba: 2. kolo dražby 

JUDr. Lenka Maďarová - správca 
Sídlo: Sládkovičova 6. 010 0Í Žilina 
IČO: 42 068 452. L)IČ: 108 028 8737 
Zapísaná v zozname správcov na MS SR pod značkou: S1448 
Bankové spojcnie: VUB, a.s.. číslo ňčtu: 3102415657/0200 

Mobil:+421/907 479 599 
E-mail: Icnka@inadarova.sk 



Predmet dražby: Predmeťom dražby je následujúca nehnutel'nosť so všetkými jej 
súčasťami a príslušenstvoin: 

Číslo 
LV 

Katastrálně územie Katastrálny odbor^kresného 
úřadu 

6903 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš , 
Pozemky parcely registra „C": 
Pare. č. Druh pozemku Výměra Spósob 

využitia 
pozemku 

poznámka 

5378/173 Zastavané plochy 
a nádvoria 

13 m2 22 Vonkajšie 
parkovacie státie 

Výška spoluvlastnického podielu: I/I 

vo vlastnické úpadců: UNIMONT Slovakia, s.r.o., IČO: 36 429 325, so 
sídlom: Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš, v spoluvlastníckom 
podiele 1/1. 

Označenie predmetu 
dražby: pozemok pare. č. 5378/173 - parkovacie státie - C KN, zastavané 

plochy a nádvoria o celkovej výmere 13 nr, kat. úzernie Lipt. 
Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zapísaný 
na LV č. 6903 

Opis predmetu dražby: Parkovacie státie 
pozemok pare. č. 5378/]73 C KN - zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 13 m2 kat. územie Lipt. Mikuláš, sa nachádza v intraviláne 
obce Lipt. Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, vo východnej časti , 
z južnej strany hlavného ťahu mestom - ul. 1. Mája, z východnej 
strany bytového domu Chopok súp. č. 1207 na pare. C. 5378/11 a zo 
západnej strany Základného centra Skalniak. Lipt. Mikuláš . 
Pozemok je súčasťou parkovacej plochy ako siedme parkovacie státie 
z juhu. Parkovacia plocha ako celok slúži pre parkovanie majitelov 
a zákazníkov polyfunkčného domu Chopok. 

Oceňovaná parcela (parkovacie státie) sa nachádza medzi ostatnými 
parkovacími parcelami z východnej strany polyfunkčného domu súp. 
č. 1207, v intraviláne obce Liptovský' Mikuláš, kat. územie Lipt. 
Mikuláš. 
Terén je rovinatý, pozemok zastavaný stavbou — parkovacia plocha 
s príslupom z juhu, z obslužnej komunikácie. Pozemok je, rovnako ako 
susedné pozemky, zastenané parkovacou plochou zo zámkovej dlažby, 
ktoré bolo podlá nadobúdacieho dokladu uvedeného v LV č. 6903 
(Kúpna zmluva V 3842/2009) dané do užívania spolu s polyfunkčným 
domom Chopok v roku 2009. Je využívaná na parkovanie. 

Zastávka MHD je hned' pri parkovacích miestach zo severnej strany, 
železničná a autobusová stanica, stanoviště taxi priamo v okresnom 
meste LMv dosahu do 10 min. 

Příslušná občianska vyba\>enosť so štatútom okresného města -
okresný úrad, okresný sád, polícia, nemocnica s poliklinikou, 
materské, základné, středné a vysoké školy, firmy, fabriky, obchodná 
sieť, hotely, penzióny, reštaurácie, kultúrny dom, športové ihriská sú v 

JUDr. Lenka Maďarovi! -správca 
Sídlo: Sládkovičova 6. 010 01 Žilina 
IČO: 42 068 452, DIČ: 108 028 8737 
Zapísaná v zoznanie správcov na MS SR pod značkou: S144S 
Bankové spojenie: VUB. a s., číslo účtu: 3102415657/0200 

Mohli: +421/907 479 599 
E-mail: leiika@madarova.sk 



!eJ ihtraviláne - v sídle okrasného městci priamo v meste Liptovský' 
Mikuláš. 
Od centra okrasného města Lipt. Mikuláš je pozemok vzdialený cca 
1,0 km. Dopravné spojenie je městskou hromadnou autobusovou 
dopravou, příměstskou dopravou, aleho autom velmi dobré. 

Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby sa draží v takom stave ako „stojí a leží". 

Práva a závazky 
viaznuce na prcdmete 
dražby: 
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LV č. 6903 
C. Ťarchy: 
Por. č. 
VI. 1 UN1MONT Slovakia.s.r.o. - podiel 1/1 - Exekučný příkaz na vykonáme 
exekúcie zriadením exekučného 
záložnéhopráva na nehnutefnosti EX 2273/2010,Mgr.Milan Somik,Martin,Z-
712/2011, 
Exekučný příkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnutefnosti 
EX 1708/11, Mgr. Bernard Janík 
Žilina, Z-792/2012, 
Exekučný příkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnutefnosti 
EX 654/11, JUDr. Povol Crkoň 
Trenčín, Z-2122/2012, 
Exekučný příkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnutelnosti 
EX 655/11, JUDr. Pa\<ol Crkoň 
Trenčín, Z-2123/2012, 
Exekučný příkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnutefnosti 
EX 2108/12, JUDr. Povol Crkoň 
Trenčín, Z-3842/2012, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva na nehnutefnosť EX 
1187/2012, JUDr.Ing. Ján Gasper, PhD., Rimavská Sobota, Z-3879/2012, 
Exekučný příkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnutefnosti 
EX 1125/2012, JUDr. Jozef 
Kaduch Žilina, Z-4045/2012, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva na nehnutefnosti EX 352/2012, 
JUDr. Jaromír Pavlík Ružomberok, Z-4086/2012, 
VI. 1 UN1MONT Slovakia.s.r.o. - podiel 1/1 - Exekučný příkaz na vykonanie 
exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnutefnosti EX 3311/2012,JUDr.Ladislav 
Jakubec, Bratislava, Z-4520/2012, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva na nehnutefnosti Ex 
3699/2012, JUDr. Jana Debnárová Lučenec, Z-1087/2013, 
Exekučný příkaz na zriadenie exekučného záložného prám na nehnutefnosti 
Ex 2960/12, Mgr. Viera Lesňáková 
Poprad, Z-3435/2013, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
prám na nehnutefnosti Ex 767/13, 
JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD., Ružomberok, Z-3489/2013, 
Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva a predajom nehnutefnosti EX 
1553/2013, JUDr.Ing. Ján Gasper, PhD., Rimavská Sobota, Z-519/2014, 

JUDr. Lenka Maďarovi - správea 
Sídlo: Sládkoviíova 6, 010 01 Žilina 
ICO: 42 068 452, DIČ: 108 028 8737 
Jipísaná v z.ozname správcov na MS SR pod značkou: SI448 
Bankové spojenie: VUB, a s., číslo účtu: 3102415657/0200 

Mobil: +421/ 907 479 599 
E-mail: lenka@madarova.sk 

í 



Poznámka: Vlastnické právo PRECHÁDZA na vydražiteli udelením príklepu. 
PRECHODOM vlastnického práva (speňažením) zanikajú všetky 
záložné práva postupom podfa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o 
konkurze a restrukturalizaci! v znění neskorších predpisoy, ak predtým 
nezanikli postupom podl'a § 28 ods. 2 uvedeného zákona. 

Spí 
dos 
WC 

Všeobecná hodnota 
podPa vyhlášky 
492/2004 Z. z.:' 
znalecký posudok č.: 
vypracoval: 

890,- €/slovom: osemstodevaťdesiat eur/ 
43/2016 zodňa 01.06.2016 
Ing. Bibiana VOZÁRIKOVÁ, znalec v odbore stavebníctvo Te 

Najnižšie podanie: 712,- € 

Minimálně prihodenie: 50,- € 

Dražobná zábezpeka: 260,- € 

O 

Sposob zloženia 
dražobncj zábezpeky: 1. bezhotovostný převod na účet dražobníka č. ú.: 3613763653/0200, 

vedený vo VÚB, a.s. pod V.S.: 6903, IBAN: SK65 0200 0000 0036 
1376 3653, naineskór do otvorenia dražby s preukázaním sa 
potvrdenia o úhradě zákonom povoleným spósobom. 
2. v hotovosti do pokladně dražobníka najneskór do otvorenia dražby. 
3. vo formě bankovej záruky 

N 
v' 
k 

Doklad o zložení 
dražobnej zábezpeky: 1. originál příkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške 

dražobnej zábezpeky. Účastník bude připuštěný k dražbě, ak do 
otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet 
dražobníka. 
2. hotovost' vo výške dražobnej zábezpeky. 
3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej 
záruky. 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou 
kartou. 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky: Najneskór do otvorenia dražby. 

Adresa na zloženie 
dražobnej zábezpeky: JUDr. Lenka Maďarové, správca konkurznej podstaty, Sládkovičova 

6, 010 01 Žilina 

Vrátenie dražobnej 
zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostním 

prevodom na účet účastníka dražby najneskór však do 3 dní. 

JUDr. Lenka Maďarovi - správca 
Sídlo: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina 
IČO: 42 068 452. DIČ: 108 028 8737 
Zapísaná v zoznamc správcov na MS SR pod značkou: SI448 
Bankově spojenie: VUB, a.s., číslo účtu: 3102415657/0200 

Mobil:+421/907 479 599 
E-mail: lcrika@niadaravMk 



Spósob úhrady ceny 
dosiahuutej 
vydražením: 

Termín obhliadky: 

Vydražitel' je povinný zaplatit' cenu dosiahnutú vydražením 
bezhotovostným prevodom na účet dražobníka dražolíníka č. ú,: 
3613763653/0200, vedený vo VÚB, a.s. pod V.S.: 6903, IBAN: SK65 
0200 0000 0036 1376 3653 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. 
Dražobná zábezpeka sa vydražiťďovi započítava do ceny 
dosiahnutej vydražením. Ak níe je cena dosiahnutá vydražením 
vyššia ako 6.640,- eur, je vydražitel' povinný zaplatit' cenu 
dosiahnutú vydražením hned' po skončení dražby. 

1.07.12.2016 o 10:00 hod. 
2. 21.12.2016 o 10:00 hod. 

Organizačně opatrenia: 

Nadobudnutie 
vlastnického práva 
k předmětu dražby: 

Podmienky 
odovzdania 
predmetu dražby: 

Upozornenie: 

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskór 
24 hodin pred stanoveným termínom obhliadky na t. č.: 0907/479 599. 
Obhliadky je možné vykonat' aj mimo termín stanovený v oznámení o 
dražbě po predchádzajúcej dohodě s dražobníkom. 

Stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred bytovým domom 
Chopok súp. č. 1207. na ulici 1. Mája v Liptovskom Mikuláši. 

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 vydražítel'ovi potvrdenie o vydražení predmetu 
dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notářská 
zápisnica vydá dražobník vydražitelovi dve vyhotovenia osvědčeného 
odpisu notárskej zápisnice najneskór do 5 dní. 

Po nadobudnutí vlastnického práva alebo iného práva k predmetu 
dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražitefovi 
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnické právo a sú 
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné 
práva vydražitefa k predmetu dražby. 

Ak ide o nehnutefnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá 
predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia 
osvědčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti 
vydražitefa bez zbytočných prieťahov. 

Účastníkom dražby móže byť osoba, ktorá splňa podmienky 
ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovofných dražbách a 
dostavila sa s ciefom urobit' podanie. 

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

JUDr, Lenku Maďarovi - správea 
Sídlo: Sládkovíčova 6. 010 01 Žilina 
'CO: 42 068 452.. DIČ: 108 028 8737 
Zapísaná v zozname správcov na MS SR pod značkou: S1448 
Bankové spojenie: VUB, a.s., číslo účtu: 3102415657/0200 

Mobil: +421/907 479 599 
E-mail: lcnka@madarova.sk 



Poučenie: V zmysle § 21 zákona č. 527/2002 Z. z. 

(2) V případe, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, móže 
osoba, ktorá 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 
ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu 
hlášený trvalý pobyt podFa 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 podťa odseku 2, je povinná 
oznámit' príslušnej správě katastra nehnutel'ností začatie súdneho 
konania. 

(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnost' dražby podťa odseku 2 
sú navrhovatel' dražby, dražobník, vydražitel', predchádzajúci vlastník 
a dotknutá osoba podťa odseku 2. 

(5) Ak vydražitel' zmařil dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, 
účinky príklepu zanikajú ku dnu príklepu. 

(6) Neplatnost' dražby nie je možné vyslovit' 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, vykonat' riadnu obhliadku 
predmetu dražby. 

Notár osvědčující 
priebeh dražby: JUDr. Ludmila Chodelková so sídlom U1 .1. Mája č. 5, 010 01 Žilina 

V Žilině, dňa AÍÍÍ.:M!.£... 

UNIMONT Slovakia, s.r.o. UNIMONT Slovakia, s.r.o. 

JllDr. Lenka Maďarova - správní 
Sídlo: Sládkovičova 6.010 01 Žilina 
IČO: 42 068 452. DIČ: 108 028 8737 
Zapísaná v zázname správcov na MS SR pod značkou: S144 8 
Bankové spojenie: VUB, a.s., Číslo účin: 3102415657/0200 

Mobil: +421/ 907 479 599 
E-mail: lenka@madarova.sk 



OSVEDCENIE 
»> 

o pravosti podpisu 

Podl'a knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravost' podpisu: dátum 
narodenia i bytom ktorého(ej) totožnost' som 
zistil(a) zákonným spósobom, spósob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria a/alebo číslo:, ktorý(á) podpis na listině uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register 
osvědčených podpisov přidělil podpisu pořadové číslo O 906144/2016. 

Žilina dňa 30.11.2016 /<p \^OTAQ %% 

Zumnz KRSŠICOVÁ ^ 
pracovník poverený noiárom 

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvcdčuje pravdivost' skutočnosti 
uvádzaných v listině (§58 ods. 4 
Notářského poriadku) 




