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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA
VYVESENÁ DŇA:
ZVESENÁ DŇA:

^0

®

1"09* 201
Oznáineníe o dražbě

PODPIS:

(D 5150316)

LICITOR group, a.s. ako dražobník oprávněný k výkonu dobrovolných dražieb v zmysle příslušných
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) v znění neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o
dobrovolných dražbách") zveřejňuje na základe návrhu záložného veritela v zmysle ustanovenia § 17
zákona o dobrovolných dražbách následovně Oznámenie o dražbě:
Dražobník:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:
V zastúpení:

LICITOR group, a.s.
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
36 421 561
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka: 10476/L.
JUDr. Tomáš Šufák, prokurista spoločnosti

Navrhovatel':
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:
V zastúpení:

Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš
Kollárova 3588, 031 01 Liptovský Mikuláš
00 222 011
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Dr, vložka: 123/L.
Mgr. Gabriel Lengyel - předseda představenstva
Radoslav Janovčík, člen představenstva

Miesto konania dražby:

Hotel Áčko, Hrabovská cesta 34, 034 01 Ružomberok
(salónik -1. poschodie)

Dáíum konania dražby:

14.09.2016

Čas otvorenia dražby:

14:00 hod.
(účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

Dražba:

1. kolo dražby

Predmet dražby:

Predmetom dražby sú nehnuternosti:
- byt č. 32, na 8. poschodí, vo vchode č. 7, súpisné číslo bytového domu 614,
postavený na pare. č. 776/20 (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 614
je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1664), nachádzajúci sa v k. ú. Okoličné,
okres Liptovský Mikuláš, zapísaný na LV č. 1548 v spoluvlastníckom podiele

1/1.
- spoluvlastnicky podiel vo výške 6030/551680 na pozemku registra „C"
parcela č. -776/20 (právny vzťah k stavbě evidovanej na pozemku 776/20 je
evidovaný na LV č. 1548), v k. ú. Okoličné, okres Liptovský Mikuláš, zapísaný
na LV č. 1664.
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Označenie predmetu
dražby:

byt č. 32, na 8.poschodí, vo vchode č. 7, súpisilé číslo bytového domu 614,
postavený na pare. č. 776/20 (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 614
je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1664), na ulici Je^emovská
v Liptovskom Mikuláši, vrátane spoluvlastnického podielu vo výške
6030/551680-ín na:
a) spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,
nehnutelnosť sa nachádza v obci: Liptovský Mikuláš
katastrálně územie: Okoličné
okres: Liptovský Mikuláš
zapísané na LV č. 1548
druh stavby: 9- bytový dom 80 B.J.
vo vlastníctve: Rudolf Flóro, rod. Flóro, nar. 27.9.1964 a Magdaléna
Obrcianová, rod. Obrcianová, nar. 20.8.1966, obaja bytom Jefremovská 614/7,
031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny, v spoluvlastníckom podiele 1/1.
spoluvlastnicky podiel vo výške 6030/551680 na pozemku registra „C"
parcela č. 776/20, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1078
m2 (právny vzťah k stavbě evidovanej na pozemku 776/20 je evidovaný na
LV č. 1548),
nehnutelnosť sa nachádza v obci: Liptovský Mikuláš
katastrálně územie: Okoličné
okres: Liptovský Mikuláš
zapísané na LV č. 1664
vo vlastníctve: Rudolf Flóro, rod. Flóro, nar. 27.9.1964 a Magdaléna
Obrcianová, rod. Obrcianová, nar. 20.8.1966, obaja bytom Jefremovská 614/7,
031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny v spoluvlastníckom podiele
6030/551680.

Opis predmetu dražby:

Byt č. 32, vchod č. 7,8. posch. v bytovom dome na ul. Jefremovská s. č.
614, Liptovský Mikuláš - Podbreziny
Popis obytného domu:
Bytový dom je postavený na sídlisku Podbreziny, v mestskej časti Okoličné,
ktorá je súčasťou okresného města Liptovský Mikuláš. Budova je
devaťpodíažná a má pať hlavných vchodov s piatimi vedlájšími vchodmi,
ktoré majů vonkajšie předložené schody. Obytné domy na sídlisku sú
postavené na rovinatom teréne alebo mierne svahovitom. Sídlisko má
dobudovanú potrebnú infraštruktúru a občiansku vybavenost'. Přístup k
obytnému domu je po spevnených miestnych cestách a chodníkoch,
parkovacie plochy a oddychové plochy sa nachádzajú medzi jednotlivými
budovami. K jednotlivým obytným domom sú zriadené přípojky vody,
elektrické přípojky VN a NN, teplovodné přípojky z výmenníkovej stanice,
kanalizačně přípojky, přípojky káblovej televízie, telefónne přípojky. Bytový
dom bol daný do užívania v roku 1989.
Dispozičně riešenie:
Budova má deváť podlaží ( 8. poschodí), z ktorých 1. podlažie je na úrovni
terénu. Bytový dom má 80 bytových jednotiek. Pódorys budovy je
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jednoduchý, obdlžníkového tvaru. Bytový dom je typizovaný, panelový.
Založenie stavby je plošné na základových železobetonových roštoch a
pásoch.
Konštrukčný
systém
stavby
je
zo
železobetonových,
prefabrikovaných zvislých a vodorovných plošných prvkov - panelov
vzájomne pospájaných na stavbě. Panely sú sencjyičovej konštrukcie s
tepelnou izoláciou. Střecha je rovná a jednoplášťová. Vstupy na 1. podlažie
do každého vchodu je riešený dvoma samostatnými sčhodiskami, budova má
v každom vchode jedno schodiště a samostatný osobný výtah. Bytový dom
má na 1. NP miestností technickej vybavenosti, sklad bicyklov, sklad kočíkov,
miestnosť pre upratovačku, WC, miestnosť pre meranie spotřeby elektřiny a
plynu a spotřeby vody, spoločné priestory - práčovňu, sušiareň, žehliareň,
miestností s pivničnými kobkami, chodby, schodiská, výtahy. Na 2.až 9. NP
je 80 bytov. Vo vchode č. 7 je 18 bytov. Orientácia miestností je na štyri
světové strany. Na 1. NP sa nachádzajú spoločné zariadenia bytového domu
a pivnice. Vo vchode č. 7 je vstup so zádverí, spojovacia chodba, vedlajší
vchod a výťah. Na 2. až 9. NP sa nachádza schodisko, spojovacia chodba
pred vstupom do jednotlivých bytov, výtahy, elektrické istiace a meracie
skrine pre jednotlivé byty, požiarny hydrant a byty. Na 9. NP je zo
spojovacej chodby výstup na střechu, kde sa nachádzajú dve strojovně
výtahu.
Technický popis spoločných častí a spoločných zariadení:
Spoločnými časťami bytového domu sú: základy, obvodové múry, vchody,
schodiská, markízy, chodby, zádveria, priečelia, střecha, vodorovné a zvislé
konštrukcie, izolačné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: bleskozvody, vodovodné,
kanalizačně, plynové, elektrické a teplonosné přípojky a rozvody s
uzavieracími ventilmi, šachty na technické zariadenie budov, odpadové
potrubia vrátane odbočiek, elektrické rozvody do skříň merania po ističe,
osvetlenie spoločných priestorov, elektrický vrátník vrátane rozvodov,
miestností pre bicykle a kočíky, miestnosti na meranie spotřeby vody,
elektřiny, WC, miestnosť pre upratovačku, spoločné priestory, spoločné
televízne antény.
Bytový dom je bežne udržiavaný, je v póvodnom technickom stave, nie je
zateplený, střecha je póvodná, v roku 2009 boli vyměněné okná a dveře na
spoločných priestoroch.
Základy - železobetonové základové pásy so železobetonovou základovou
doskou s vodorovnou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Zvislé a
vodorovné nosné konštrukcie - plošné, železobetonové, sendvičové panely
hr. 300 mm vzájomne pospájané a zmonolitnené betonovou zálievkou.
Schodišťové ramená sú prefabrikáty vzájomne spojené s podestou a
medzipodestou, ktoré sú monolitické, železobetonové, krytina je PVC. na 1.
NP je keramická dlažba. Deliace konštrukcie - priečky sú z montovaných
prefabrikovaných panelov hr. 150, 125, 115 mm. Vodorovné konštrukcie prefabrikované, železobetonové stropné panely vzájomne pospájané na
stavbě. Střecha - rovná, jednoplášťová. Krytina střechy - izolačné pasy z
ťažkej lepenky vzájomne zvarované a střecha je zateplená. Oprava strešnej
krytiny bola v roku 2009. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného
plechu opravené v roku 2009. Schodiská - prefabrikáty železobetonové.
Stupně sú betonové, nalepené PVC, na podestách a na chodbách je PVC.
Na 1. NP v zádverí je položená keramická dlažba v roku 2009
Vnútorná úprava povrchov - vápennocementové, hladké omietky. Vonkajšia
úprava povrchov - vápennocementová omietka zdrsnená, škárovanie medzi
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panelmi je izolačným tmelom. Okná - na spoločných priestoroch a n
pivniciach sú okna plastové, zdvojené. Parapetné došky vonkajšie a okná bol
vyměněné v roku 2009. Dveře - vonkajšie a oddelujúce zádverie sú kovové
čiastočne zasklené, vyměněné v roku 2009. Ostatné dveře vnútorné s~'
povodně. Na spoločných priestoroch sú plné, hladké, kovové a dřevené, v
ocelověj zárubni. Podlahy - v spoločných priestoroch sú položené PVC, na
chodbách PVC a dlaždice, v bytoch sú podlahy podl'a*výberu vlastníka bytu,
na loggiách je položená keramická dlažba. Vykurovanie - nízkotlakové,
nútené, napojené na centrálnu sídliskovú kotolňu, vykurovacie telesá sú
plechové radiátory, rozvodové potrubie je z ocelových rúr, izolovaných.
Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3 NPE a 1 NPE, rozvody pre osvetlenie
spoločných priestorov a bytov 230 V, rozvody pre zásuvkový okruh 230 V,
rozvod trojfázový k jednotlivým bytom, istenie ELI vývodmi k ističom a
poistkovým automatom v hlavnom rozvádzači, ktorý je na přízemí,
podružné rozvádzače na jednotlivých podlažiach sú pre jednotlivé byty,
elektrické rozvody sú káblami AYKY uloženými na roštoch a v bytoch sú v
rúrkach pod omietkou. Bleskozvod - vedenie a zvody sú v převedení
otvorený zvod, na streche je hrebeňová sústava, vedenie v zemi je z
pozinkovaného ocelového drótu, plošné územňovacie pásy sú FeZn.
Vnútorný vodovod - vodovodná přípojka je napojená na hlavný, sídliskový
rozvod a zaústěná do vchodu, vodorovné rozvody vody teplej a studenej sú
na 1. NP pod stropom, stúpacie rozvody sú v šachtách TZB na jednotlivé
podlažia a odbočkami s vodomermi ku zariaďovacím predmetom
jednotlivých bytov. Rúry sú ocelové, izolované. Zdroj teplej vody je centrálna
sídlisková kotolňa. Požiarny rozvod vody je samostatné vedený na jednotlivé
podlažia ukončený stěnovým hydrantom na spojovacej chodbě. Vnútorná
kanalizácia - splašková kanalizácia je z jednotlivých bytov do odpadového
potrubia v šachtě TZB a ležatým rozvodom je napojená na kanalizačný
zberač. Dažďová kanalizácia je samostatná zo strešných vpusti a zaústěná do
kanalizačného zberača dažďovej kanalizácie. Výtahy - osobné so strojovnou
nad úrovňou střechy, pravidelné udržiavané.
Popis bytu č. 32:
Byt sa nachádza na 8. poschodí ( 9. NP ) bytového domu. V byte sú vstupná
hala, tri izby, kuchyňa, kúpelna, WC, loggia. Pivnica ako příslušenstvo bytu
je umiestnená na 1. NP. Byt je oddělený od spoločných priestorov vstupnými
dverami so zárubňou. Přístup k bytu od vchodu je schodiskom a výťahom. V
priestore vonkajšej chodby je požiarny hydrant a istiaca skriňa s meračmi
elektrickej spotřeby. V byte sú vodoměry teplej a studenej vody. V predsieni
a v kuchyni je zhotovená podlaha PVC, v izbách je PVC, v kúpelni, vo WC je
keramická dlažba. Hygienické miestností WC a kúpelna sú v póvodnom
bytovom jadre. Okná sú plastové, zdvojené. Dveře sú dřevené plné alebo
sklené, v ocelověj zárubni. Vstupné dveře sú protipožiarne v ocelověj
zárubni. V kuchyni je kuchyňská linka, plynový sporák s elektrickou rúrou,
digestoř, nerezový drez zabudovaný v kuchynskej linke a páková vodovodná
batéria. Casť kuchynskej linky a steny sú obložená keramickými dlaždicami.
Jednotlivé rozvody sú v šachtě TZB, ktorá sa nachádza v časti WC. V kúpelni
sú plechová vana a umývadlo, vodovodné batérie klasické. V záchode je
splachovacie WC s nádržkou. Ku bytu sú vyhotovené rozvody vodovodné,
kanalizačně, elektrické, plynové, rozvody vykurovania a slaboprúdové
rozvody. Na rozvodoch teplej a studenej vody sú nainstalované merače
vody. Na radiátoroch sú termoregulačně hlavice a merače. Byt bol daný do
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užívania v roku 1989, v roku 2010 boli vyměněné okná a balkónové dveře.
Pri kontrolnom přepočte plochy bytu sa zistilo, že v podlahovej ploché nie je
započítaná plocha záchodu 1,10*0,80 m = 0.88 m2. Vo výpočte hodnoty bytu
je uvažovaná podlahová plocha bytu č. 32 : 60,30 m2.
PODLAHOVÁ PLOCHA:

^

Vstupná hala:2,775*2,01+0,80*2,25

Podlahová plocha
lm2J
7,38

Kúpelňa: 1,95*1,75

3,41

WC: 1,10*0,80-1,10*0,80

0,00

Kuchyňa: 1,75*4,65

8,14

Názov miestnosti a výpočet

Izba I: 2,25*3,80

8,55

Izba II, : 4,05*4,535

18,37

Izba č, III: 2,85*4,485

12,78

Výměra bytu bez pivnice

58,63

Pivnica: 1,45*1,15

1,67

Vypočítaná podlahová plocha

60,30

Loggia:2,40*0,30+2,60*1,05

3,45

Opis stavu predmetu dražby:

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Práva a závazky
viaznuce na predmete
dražby:

BYT Č.32/VIII-ZÁLOŽNÉ PRÁVO PODEA PAR.15 ZÁK.Č.182/93 Z.Z..
VL.49 BYT Č.32/VIII - Záložné právo pre VEXIKOM s.r.o., Žilina, podiel 1/1,
druh pohladávky : úvěr V 1255/2007;
VL.49 BYT Č.32/VIII - Záložné právo pre RVD a.s., IČO :35761857, Bratislava,
na základe zmluvy o odplatnom postúpení pohladávky, V 1342/2007 - Z
1032/2013;
V1.49 Obrcianová Magdaléna - byt Č.32/VIII - Exekučný příkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnutelnosti EX
17360/10u,JUDr. Rudolf Krutý,Bratislava,Z-2449/2013,
VL.49 Obrcianová Magdaléna byt Č.32/VIII - Exekučný příkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnutelnosť, EX
3017/2012, Mgr. Juraj Gallo Martin, Z-4240/2013,
VL.49 Obrcianová Magdaléna byt č. 32//VIII - Exekučný příkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnutelnosť, EX 948/2013, Mgr. Milan
Somík Martin, Z-2781/2014,
V1.49 Flóro Rudolf - byt Č.32/VIII - Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie
zriadením exekučného záložného práva na nehnutelnosti EX 359/2014,JUDr.
Tomáš Peltzner,Bratislava,Z-3624/2014,
V1.49 Obrcianová Magdaléna - byt č. 32/VIII - Exekučný příkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnutelnosti EX
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2428/2013,JUDr.Dagmar Kováčová,Bratislava,z-3839/2014,
V1.49 Flóro Rudolf a Magdaléna Obrcianová - byt Č.32/VIII - Exekučný příkaz
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnutelnosti EX 32700/2014JUDr. Rudolf
Krutý,PhD,Bratislava,Z2072/2015,
^
%

V1.49 Flóro Rudolf - byt Č.32/VIII - Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie
zriadením exekučného záložného práva na nehnutelnosti EX 2401/201 l,JUDr.
Júius Rosina,Topolcany,Z-3663/2015,
V1.49 Flóro Rudolf byt Č.32/VIII - Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie
zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnutelnosti, EX
245/2015, JUDr. Miroslav Šutliak Lipt. Mikuláš, Z-435/2016,
Poznámka:

V1.49 Flóro Rudolf a Magdaléna byt č. 32/VIII - Oznámenie o začatí súdneho
konania o vyporiadanie BSM, sp.zn. 4C/119/2012, navrhovatel' Rudolf Flóro
Lipt. Mikuláš, P-813/2012,
VL.49 Flóro Rudolf a manž.Magdaléna - Oznámenie o začatí výkonu
záložného práva predajom zálohu na dobrovolnej dražbě priamym
predajom, Vexikom s.r.o., Žilina, P2 368/2009;
VL.49 Flóro Rudolf byt č.32/VIII - Predbežné opatrenie Okresného súdu Lipt.
Mikuláš, 8C/97/2010, kde odporca v I. rade VEXIKOM, s.r.o. Žilina, je
povinný zdržať sa výkonu záložného práva, P-1147/2012,
VL.49 Obrcianová Magdaléna byt Č.32/VIII - Upovedomenie o vykonaní
exekúcie predajom nehnutelnosti EX 3017/2012, Mgr. Juraj Gallo Martin, P389/2013,
VL.49 Obrcianová Magdaléna byt č. 32//VIII - Upovedomenie o zriadení
exekučného záložného práva na nehnutelnosť, EX 948/2013, Mgr. Milan
Somík Martin, P-430/2014,
V1.49 Obrcianová Magdaléna byt Č.32//VIII - Upovedomenie o začatí exekúcie
zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnutelnosti, EX
125/2015, JUDr. Tomáš Peltzner Bratislava, P-l75/2015,
VI. 49 Flóro Rudolf a manž. Magdaléna Obrcianová byt č. 32/VIII Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veritelom,
dražobník: LICITOR group, a.s. Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, P-147/2016,
V1.49 Flóro Rudolf byt č.32/VIII - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením
exekučného záložného práva a predajom nehnutelnosti, EX 245/2015, JUDr.
Miroslav Šutliak Lipt. Mikuláš, P- 428/2015,
VI.49 Flóro Rudolf byt č.32/VIII - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením
exekučného záložného práva a predajom nehnutelnosti, EX 359/2014, JUDr.
Tomáš Peltzner Bratislava, P- 471/2014,
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VL.49 Obrcianová Magdaléna byt Č.32/VIII - Upovedomenie o vykonaní
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnutelnosť, EX
3017/2012, Mgr. Juraj Gallo Martin, P 390/2013,
VL.49 Flóro Rudolf a manž.Magdaléna - Oznámenie o začatí výkonu
záložného práva predajom zálohu na dobrovo|pej dražbě priamym
predajom, RVD, a.s. Bratislava, P-305/2013,
Poznámka:

Vlastnické právo PRECHÁDZA na vydražitelů udelením príklepu.
PRECHODOM vlastnického práva zanikajú ostatně záložné práva v poradí
za záložným veritelom vykonávajúcim záložné právo.

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

29.800,- €

34/2016 zo dňa 25.7.2016
Ing. Viliam Berešík, znalec v odbore stavebníctvo

Najnižšie podanie:

29.800,- €

Minimálně prihodenie:

300,- €

Dražobná zábezpeka:

5.000,- €

Spósob zloženia
dražobnej zábezpeky:

1. bezhotovostný převod na účet dražobníka č. ú.: 2621858260/1100, vedený
v Tatra banka, a.s. pod V.S.: 5150316 (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK
BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) najneskór 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.

Doklad o zložení
dražobnej zábezpeky:

l.originál příkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej
zábezpeky. Účastnik bude připuštěný k dražbě, ak do otvorenia dražby
bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
2.hotovosť 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:

LICITOR group, a.s. Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, alebo v mieste konania
dražby, najneskór pred otvorením 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 bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným
prevodom na účet označený účastníkom dražby.

LICITOR group, a.s.
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
IČO: 36 421 561
IČ DPH: SK 202 1857 310
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Spósob úhrady ceny
dosiahnutej
vydražením:

Vydražitel' je povinný zaplatit' cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti di
pokladně v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na úče
dražobníka č. 2621858260/1100, vedený v Tatra banka a.s. (SWIFT TATR/^
banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) a to do 15
dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražitelovi
započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá
vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražitel' povinný zaplatit' cenu
dosiahnutú vydražením hned' po skončení dražby.

Termín obhliadky:

l.obhliadka
2. obhliadka

Organizačně opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskór 24
hodin pred stanoveným termínom obhliadky na t. č.: 0917/450 628. Střetnutie
záujemcov sa uskutoční pred bytovým domom súp. č. 614 NA UL.
JEFREMOVSKÁ, V OBCI LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ .Obhliadky je možné vykonat' aj
mimo termín stanovený v oznámení o dražbě po predchádzajúcej dohodě
s dražobníkom. Bližšie informácie na t. č.: 041/763 22 34.
V zmysle §12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovolných dražbách
je vlastník predmetu dražby, držitel' alebo nájomca povinný umožnit'
riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.

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 dražby spisuje notářská zápisnica vydá dražobník
vydražitelovi dve vyhotovenia osvědčeného odpisu notárskej zápisnice
najneskór do 5 dní.

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 vydražitelů k predmetu
dražby.
Ak ide o nehnutelnosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci vlastník
povinný v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovolných dražbách, odovzdať vydražený predmet dražby na základe
predloženia osvědčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražitelů bez zbytočných prieťahov vydražitelovi. V případe, ak
predchádzajúci vlastník neposkytne nevyhnutnú súčinnosť pri odovzdaní
predmetu dražby a v případe akejkolvek spósobenej škody, ktorá by vznikla
v súvislosti s jeho protiprávným konáním, móže byť zaviazaný na jej úhradu
podia § 33 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovolných dražbách
v spojitosti s § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Všetky náklady spojené s odovzdaní a prevzatím predmetu dražby nesie
vydražitel. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza
z navrhovatelů dražby na vydražitelů dňom odovzdania predmetu dražby
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Účastníkom dražby móže byť osoba, ktorá spíňa podmienky ustanovené
zákonom č.527/2002 Z. z. o dobrovolných dražbách a dostavila sa s dělům
urobit' podanie.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré rnajú k predmetu dražby predkupné
alebo iné práva, že ich móžu preukázať najneskór do začatia dražby a móžu
ich uplatnit' na dražbě ako dražitelia.
^
V zmysle §151ma ods. 5 zákona č.40/1964 Zb. v znění neskorších predpisov
v případe výkonu záložného práva prednostným založným veritelům uloží
prednostný záložný veriteť zvyšok z výtažku predaja zálohu prevyšujúci
pohladávku po odpočítaní nevyhnutné a účelne vynaložených nákladov
v súvislosti s výkonom záložného práva do notárskej úschovy. Zvyšok zo
sumy dosiahnutej vydražením po odpočítaní nevyhnutné a účelne
vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom záložného práva bude
uložený do notárskej úschovy u notára osvedčujúceho priebeh dražby.
V zmysle § 5 ods.9 zákona č. 527/2002 Z. z. účastníkom dražby nemóže byť
dlžník a manžel dlžníka; nikto nemóže dražit' v ich mene.
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 domáhat' 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 osobitného predpisu;12b)
v tomto případe je možné domáhat' sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty. V případe spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa
takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podia odseku 2, je povinná oznámit
příslušnému katastrálnemu odboru začatie súdneho konania.
(4) Učastníkmi súdneho konania o neplatnost' dražby podia odseku 2 sť
navrhovatel' dražby, dražobník, vydražitel', predchádzajúci vlastník Í
dotknutá osoba podia odseku 2.
(5) Ak vydražitel' zmařil dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú
účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Ak je dražba zmařená vydražiteťom, dražobná zábezpeka zložen
vydražitelům vrátane jej příslušenstva sa použije na úhradu náklado
zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca čaj
dražobnej zábezpeky zložená vydražitelům, ktorý spósobil zmarenie dražby
na náklady opakovanej dražby. Po úhradě nákladov dražby a opakovaní
dražby sa zostávajúca časť vráti vydražitelůvi, ktorý spósobil zmařeni
dražby. Vydražitel', ktorý spósobil zmarenie dražby, je povinný na vyzván
dražobníka uhradit' tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrývá dražobr
zábezpeka ním zložená; to platí aj na náklady opakovanej dražby konanej
dósledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražitelům.
(6) Neplatnost' dražby nie je možné vyslovit' z dóvodu oneskoreného začat
dražby, ak bolo příčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej draží
LICITOR group, a.s. ^
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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 osvedčujúci
priebeh dražby:

JUDr. Ludmila Chodelková so sídlom Ul. 1. Mája č. 5, S10 01 Žilina

V Liptovskom Mikuláši, dňa

4 AU6 ?m

Za dražo

Za navrhovatela;
bvtové drUŽStVO
1?n'.v.'si. v VíkuláS

m

V5,s031 01 Lipt. Mikuláš
: 00222011 DIČ: 2020581244
•' ÍM'M 0R202G5S1244

T icllljí
1 r

Mgr. Gabriel Lengyel, předseda představenstva
SBD Liptovský/Mikuláš

01 Žilina

057310
JUDr. Tom^Šufák
prokurista spoločnosti

Radoslav Janovčík, člen představenstva
SBD Liptovský Mikuláš
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OSVEDČENIE

b

o pravosti podpisu
Podl'a knihy osvedčovania pravosti podpisov osvědčujem pravost' podpisu: Gabriel Lengyel, dátum narodenia
9.12.1955, r.č.
, bytom Liptovský Mikuláš-Podbreziny, Hrušková 515/7, Slovenská republika,
ktorého(ej) totožnost' som zistil(a) zákonným spósobom, spósob 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

Liptovský Mikuláš dňa 4.8.2016

Miroslava LANGOVÁ
ZAMĚSTNANEC
POVEREMNOTÁROM

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu
Podl'a knihy osvedčovania nravosti podpisov osvedčujem pravost' podpisu: Radoslav Janovčík, dátum narodenia
14.8.1978, r.č
, bytom Liptovský Mikuláš - Podbreziny, Lipová 525/7, Slovenská republika,
ktorého(ej) totožnost' som zistil(a) zákonným spósobom, spósob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo.
ý(á) listinu predo mnou vlastnoručně
podpísal(a). Centrálny register osvědčených podpisov přidělil podpisu pořadové číslo O

Liptovský Mikuláš dňa 4.8.2016

ilresiavl LANGOVÁ
STNANEC
ZA!
POVEREjNÝ NOTÁROM

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

