
VEREJNÁ VYHLÁŠKA BOLA

I

ji

DSAŽOSLMÍ SPOLOcPČOST,
ZeHnárska 6, 821 06 Bratislava, Ičo: 35849703

zapisaná v Obchodnom registri Okresného sŮdu Bratislava I. oddlel: Sa, vložka: 3070/B
w.drazobnasp olocnost.sk

zpujem(adrazcbnaspoloaiost.sk

OZNÁMENIE O DRAŽBE
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Dražobná spoločnosť, as. ako dražobnIk oprávnený k výkonu dobrovoíných dražieb v zrnysle prlslušných
ustanoveni zákona Ď. 52712002 lz. o dobrovoíných dražbách a o doplnení zákona Č. 32311992 Zb. O
notároch a notárskšj Činnosti (Notársky poriadok) v zneni neskoršFch predpisDv (ďaiej len ‚zákon o
dobrovorných dražbách‘) zverejňuje na základe návrhu záložného ver5tefa, v zmysle ustanovenia 17
zákona o dobrovorných dražbách nasledovné Oznámenie o dražbe:

A.
Označenie dražobníka: ražobná spoloěnosť,
Sídlo: Zelinárska 6. 821 08 Bratislava
IČO: 35849703
Zapisaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. Odd: Sa, Vl. Ď.: 3070/B

OznaČenie navrhovate?a: Všeobecná úverová banka, a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Ičo: 31 320 155
Zaplsaný: OR Okrasného sůdu Bratislava I oddiel: Sa. vložka Č. 341/B

B.

Dátum konania dražL,.
Čas konania dražby:

Miesto konania dražby: CITY HOTEL STEVE, Ulica 1. mája Č. 699, 031 01 Liptovský Mikuláš
‘1kongresový salónlk“
26.01.2017 ‘

12:15 hod.
1. kolo dražbyDražba:



Rodinný dom S. Č. 1186 na p.č. 166715 sa nachádza V Liptovskom Mikuáši na
Hviezdoslavovej ulici. Lokalita je prevažne s rodinnými domami.
Stavba rodinného domu bol zahájená v roku 1950. Ztejto stavby ostali Jen pivnice 1.PP. Všetky
ďalšie zvislé a vodorovné konštrukcie sú postavené v roku 2002. Sú to 1 NP, podkrovie,
a garáž. Rodinný dom má nasledovnú dispoziciu: v 1.PP sa nachádza schodište, chodba,
vstupná hala, kůpetňa a WC, dielňa, posilňovňa, práčovňa, kotolňa, sauna a bazén.
V 1.NP Sa nachádza zádverie, schodište, predsieň, obývačka s krbem, kuchyiia, chodba,
WC, sklad, garáž, terasa.
V podkroví sa nachádza chodba, WC a kúpeíňa, šatňa, 4 izby, balkón.

Osadenie rodinného domu je do terénu v priemernej híbke nad Ir do 2m So zvislcu izoláciou
proti zemnej vlhkosti. Základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou. Murivo V 1.PP je
monolitický betón, na 1.NP a podkroví je murivo hrůbky nad 40 cm do 50 cm so zatepleným
polystyrérorn. Vodorovné konštwkcie sú monolitické betbnově nad I.PP a 1.NP. Schody sú
železobetónové S povrchom keramickej dlažby. Strecha je valbová, väzncová sústava pokrytá
škridlou Tondach. Klamplarske konštwkcie sú rnedené. Fasáda :e omietka BAUMIT. Vnútorné
úpravy povrchov v 1.PP so vápenno-cenertové, d!ažby keramické. Bazén má rozrnery 34,40m
a je pokrytý keramIckým obkladem. Okná sú drevené EURO 5 dvojvrstvovým zasklením. Na
1.NP av podkroví sú dvere z tvrdého dreva. Vnútorný rozvod vody jez plastových potrubí pre
studenú 8 teplú vodu. Kanalizácia jez PVC do verejnej kanalizácie. Rozvod plynu V 1.PP je pre
plynový kotol. Elektroinštalácla je medená - svetelná a motorická s elektrickým rozvádzačom s
automatickým istenirn. Vráta garážové si s automatickým ovládan[m. V kotami je kondenzančný
kotol 29 KW Buderus. Ako dopinkový zdroj tepla slůži krb s uzaworeným ohniskorn na 1.NP S
výkonem 27 KW.
V kuchyni v 1.NP sa nachádza elektrický sporák s keramickou platňou, drezové umývadlo
nerezové, odsávač pár, umývačka riadu. V kúpeľni se nachádza na 1.NP sprchovací kút,
umývadlo, rúrkové ohrievače. V podkroví jev kúpeľni plastová vaňa, smaltované umývadlo 2ks,
WC a bidet. Je tam osvatienie bodové, keramický obklad s6en a keramická dlažba.
V suteréne sa nachádza sauna, odpočiváreň s mozaikovým obkladom, keramická dlažba,
sprchovací kůt. bazén,

Vedľajšia stavba - sklad na p2. 1667/3 Sa nachádza severne od rodinného domu na parc.č.
1567/3 na rovinatom teréne. Pristupná je z dvora Zo západnej strany. Z dispozičného híadiska
obsahuje dva miestnosti určené ako sklad záhradného náradia a dreva, podstienku a voliéru pre
psa.
Stavba je murovanej nosnej kor,štrukcie s valbovou strechou bez možnosti využitia podkrovia.
Základové pásy sil z prostého betónu s hydroizoláciou, obvodové steny z páenej tehiy v
skladobnej hrúbke do 30cm. Podhľad Worí obitie kroklev strešnej konštrukcie. Vnůtorná omietka
je vápenno-cementová, podlahy s povrchom cementový poter. Valbová strešná konštrukcia je
pokrytá škridlou Tondach. Vráta sú drevené dvojkrídiové, elektroinštalácia je svetelná aj
motorická. V stavbe je prívod studenej vody, bez vykurovania.

C.
Predmet
dražby:

Opis
predmetu
dražby
ajeho
stavu:

P}edrnetom dražby sů nehnuternosti evidované na liste vlastníctva Č. 688, katastráine ůzemie:
LIPTOVSKY MIKULAS, Okrasný úrad Liptovský Mikuláš — katastrálny odbor, obec Liptovský
Mikuléš, okres Lrptovský Mikuláš, spoluvlastn[cky poďel: 1/1

Pozemky - parce[y registra “0“
• parcelné Číslo: 1667/1, výmera: 1412 rn2, druh pozemku: záhrady,
• parcelné číslo: 1667/3, výmera: 264 rn2, druh pozemku: zastavaně plochy a nádvoria,
• parcelné číslo: 1667/5, výmera: 258 rn2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

Stavby:
• súpisné öíslo: 1186, na parcele č. 166715, druh stavby: rodinný dom

Prislušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie zapísané do Jistu vlastnícWa, rajmš: vedíajšia
stavba - sklad na p.č,166713, plot uličný, plot záhradný, studňa, pr(pojka vody, vodomerná
šachta, crípoka kanalizácie, plynová pripojka, elektrická prípojka, záhradné jazied<o, spevnená
plocha - terasa

Predmet dražby sa draží tak akc stojí a leží.
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L.

Plot Uličný O dlžke 27,4 m bol vybudovaný v roku 2002 ze strany ulice.
Plot záhradný o d[ke 152 ni bol vybudovaný v roku 2002v záhrade.
Studňa kopaná, híbky 4,5 ni s priemerom 1000 mm bola vybudovaná v roku 1950v zadnej časti
pozemku v záhrada.
Pripojka vody bola vybudovaná v roku 2002 s napojením na verejný vodovod.
Vodomerná šachta bois vybudovaná v roku 2002 pil vstupnej brána rodinného domu.
Pripojka kanalizáclo bola vybudovaná v roku 2002 s napojením na verejnú kanalizáciu.
Plynová prípojka bola vybudovaná v roku 2002 cez stredatlakový regulátor zemného plynu.
Elektrická prípc]ka bola vybudovaná v roku 2002 ako zemná s rapojenlm na uličný rozvod.
Záhradné jazierkD bob vybudované v roku 2002v záhrade.
Spevnená plocha — terasa s povrchem z keramickej dlažby s plochou 1336 m2.

Pozemky spolu Noris jeden funkčný cefok. Pozemok parc. Č. 166715 je zastavaný hlavnou
stavbou - nadštardardným rodinným domom. Ostatné pozemky sú prirahlé a tvoria oddychovú
časť pri rodinnom dome. V mieste je možnosť napojer.ia na všetky inžinierske slete vrátane
rozvodu zemného pynu. Priame napojenie z vedíajšej mestskej komunikácie.
Pozemek je ocloterý s radštandardnými sadovými úpravami a automatickým zavlažovaním.
Lokalita_oatrl kiukmt(vnym obytným zónam v tesnej blízkosti centra_mesta.

E.
Práva a
záväzky
viaznuce
na
predmete
dražby;

Všetky nasledujúce záložné práva v prípade ůspešnej dražby zanikajú v zmysle lSlma a
lSlmd zákona Č. 40164 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby

bez zaťaženla záložnýmI právami.

ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA NEHNUTELNOSTI - KN PARCELU ČÍSLO 1667/5, 1667/3, 1667/1 A
RODINNÝ DOM Čs. 1186 NA P.č. 166715 PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEĽk VŠEOBECNÁ
ÚVEROVÁ BANKA as, MLYNSKÉ NIVY 1, BRATISLAVA 131320155/. NA ZAKLADE
ZÁLOŽNEJ ZMLUW ČfsLO: OQ1/050458/05-001/000 — DRUH POHUADÁVKY - ÚVER V
97412005

ZÁLOŽNÉ PRÁVD NA NEHNUTEĽNOSTI - KN PARCELU ČlsLo 1667/5, 166713. 1667/1 A
DOM Č.s. 1186 /DOM/ NA 166715 PRE ZÁLOŽNĚHO VERITEĽk VÚB, 5.5., MLYNSKÉ NIVY
1, BRATISLAVA /31320155! NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUW - DRUH POHĽADÁVKY -

ÚVER V 1368/2005

Záložné právo na tam vedené nehnuteřr.osU - KN parcelu číslo 1667/3, 5, 1
1186 pre záložného veriteía: Všeobecná ůverová banka a.s., Mlynské
(31320155) na základe zábožnej zmuvy člslo: 001/016018l06-002/000 druh
56/2007

a rodinný dom č.s.
Nivy 1 Bratislava
pohfadávky: úver V

ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEĽNOSTI -

1667/3, 1667(5 ARODtNNÝ DOM Č.s. 1186 NA P.C. 1667(5
VŠEOBECNÁ ŮVEROVÁ BANKA a.s., MLYNSKÉ NIVY 1,
ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ MLUVY ČISLO; 001/050458J07-004/000
3991/2007

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

DRUH POHĽADÁVKY: ÚVER V

ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEtNOSTI - KN-C PARCELU ČÍSLO 1667/1,
1667/3 1667/5 A RODINNÝ DOM Čs. 1186 PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEĽA: VŠEOBECNÁ
ÚVEROVÁ BANKA a.s., MLYNSKÉ NIVY 1, BRATISLAVA (31320155) NA ZÁKLADE
ZÁLCŽNEJ ZMLUW ČISLO; 001/016018108-003/000 DRUH POHtADÁVKY: ÚVER V
820/2008

Záložné právo na tam vedené nehnuteľnosti - pozemek registra C KN parcelné číslo 1667/1,
1667/3, 1667/5 a stavba se súpisným člsIom 1186 na pozemku registra C KN s parcelným
čisbom 166715 v prospech Lýdie Klikačová rod. Flguliová nar. 29.3.1962 a Jozef Klikač rod.
KIikač nar. 20.5.1960 obaja bytom Kamenárska 149, Hlinlk nad Hronom na základe záložnej
zmluvy - pÓžička V 2738/2011

VI.1 Krlško Juraj Ing. - spoluvlastnĺcky podiel 1/1 - Exekučný prikaz na vykonanie exekůcie
zriadenIm eXekučného záložného práva na nehnuternosti CX 3128/2011, Mgr. Stanislav Polák,
Nitra, Z-5548/201 1,

Vl. Kňško Juraj - Exekučný príkaz na vykonanle exekúcie pradalem nehnuternosti Ex 664/11,



fl
JUDr. Bronislava Pračková Ziar nad Hronom, P-198/2012,

VI. Kriško Juraj - Exekučný príkaz na zriadenie eekučného záložného práva na nehnuteLnosť
EX2539/11. JUDr. Marcel Kroupa Myjava, 1-842/2012,

Vl. Kriško Juraj - Exekučný prĺkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnutefnosť
EX4091/11, JUDr. Marcel Kroupa Myjava, Z-843f2012,

VI. Kilško Juraj - Exekučný príkaz na zriadenie eXekučného záložného práva na nehnuternosť
EX 1342111, JUDr. Lucie Ullanková Zvolen, Z-928/2012,

VL Kriško Juraj - EXekučný prkaz na zriadenie eekuČného záložného práva ra nehnuternosť
EX 1765/11, JUDr. Lucia Ulianková Zvolen, Z-929/2012,

Vl. Kriško Juraj - Exekučný príkaz na vykonanie exekůcie predajom nehnuternosu EX
204912011, Mgr. ing. Ivan Šteiner, PhD, Nové Mesto nad Váhom, P-331/2012,

Vl. Kriško Juraj - EXekučný pr[kaz na vykonanie exekúcie zňadením eXekučného záložného
práva na nehnuternosť EX 2049/2011, Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD, Nové Mesto nad Váhom, Z
1186/2012,

Vl. Kňško Juraj - Exekučný prkaz na vykonanie exekúcia zriadenlrn eXekučného záložného
práva na nehnutetnosti EX 1524/2011, JUDr. Ján Debnár Detva, 1-1418/2012,

Vf. Kriško Juraj - Exekučný prlkaz na vykonanie exekúcle zriadenim exekučného záložného
práva na nehnuteľnosť EX 64/2012, Mgr. Stanislav Polák Nitra, Z-2410/2012,

VI. Kriško Juraj - Záložné právo pre Mesto Žarnovica, č.j. 0338611I2012, Z-4131I2012,

Vl. Kriško Juraj - Záložné právo pre Daňový úrad Banská Bystrica, Č. 9500501/5/3005371/20121
PrRo, Z- 4593J2012,

Vl. Kjjko Juraj - Exekučný prikaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnutenosti
Ex 1501/2012, Mgr. Dušan Čerešňa Trnava1 Z-62/2013,

Vl. KrIško Juraj - EXakučný prfkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuternosd
EX 1580/12, Mgr. Pavel Mike Zvolen, 1-422/2013,

Vl. Kriško Juraj - Záložné právo na parc. CKN 1667/5 pra Mesto Lipt Mikuláš, Č. DaP: 20121
06563/1-Pr, Z- 4832/2012,

Vi. Kriško Juraj - Exekučný prikaz na zriadenie eXekučného záložného práva na nehnuteľnosti
EX 34114, JUDr. ronisIava Pračková Žiar nad Hronom, Z-I 790/20141

VI. Kriško Juraj - EXekučný prikaz na vykonanie eXekúcie zriadenim eXekučného záložného
práva ia nehnuteTnos EX 554)2013, JUDr. Jana Debnárová Lučenec, 1-1042/2015,

Vl. Kriško Juraj - Exekučný prlkaz na vykonanie eXekúcie zriadenim exekučného záložného
práva na nehnuternosU EX 6701/14, JUDr. Anetta Dernešová Vráble. 1-2592/2015

F.
Spčsob stanovenia Hodnota predmetu dražby bola zistená podFa znaleckého posudku Č. 212/2016,
ceny predmetu ktorý vypracoval Ing. Andrej GäIik, znalec v odbore Stavebnictvo, odvetvie:
dražby. pozemr stavby, odhad hodnoty nehnutefnostl zaplsaný v zozname znalcov,

tlmočnkov a prekiadateľov vedenorn Ministerstvom spravodivosti Slovenskej
republiky pod Člslom 910540.
Dátum vyoracovania znaleckého posudku: 08.10.2016
321.000,00 € (slovom: tristodvadsaťĺedentislc eur)

G.
Najnižšie podanie: 321 .000,00 € (slovom: trlstodvadsaťjedentisic eur)
Minimálne orihodenie: 3.000,00 € (slovom: trltisic eur)



Jřäzobná zábezpeka:
Osob zloženia
yäiobnej zábezpeky:

L
S.

Ďklad preukazujúci
€bženie dražobnej

bezpeky.

20.000TOO € (síovom: dvadsaťtis!c eur)
1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobnika Č, Skli 0200 0000
0019 5703 8659 (BIC:SUBASKBX), vedený ve VÚB, a.s. S variabilným symbolem
8892016.
2. V hotovosti do pokladna v sídle dražobnlka alebo V mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nis Je možné zložit platobiou kartou ani Šekem.

1. Originál prlkazu na úhradu peňažných prostrledkov ve výške dražobnej
zábezpeky. Učastník bude pripustený R dražba, ak do otvorenia dražby bude
dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražebníka,
2. Príjmový pokladničný doklad na hotovost ve výška dražobnej zábezpeky,

Učastník bude pripustený k dražbe, aR do uplynutla lehoty na zloženie dražobnsj

zábezpeky bude dražobrá zábezpeka zložená do pokladne dražebníka,

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky,

4. Oriqinál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
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Lehota na zloženie Do otvorenia dražby.
dřažobnej zábezpeky.

‘

Vrátenie dražobnej Bez zbytečného odkladu po skončení dražby v hotovosti alebo bezhotovostnýn,

J k zábezpeky. prevodom na účet účastntka dražby.

J Spösob úhrady ceny Vydražiteľ je povinný zaplatit cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladna

dosiahnutej v sídle dražobnika alebo bezhotovostným prevodorn alebo vkladem na Ůčet

? vydraženlm. dražobrka Č. 1957038659 Skli 0200 0000 0019 5703 8659 (BlC:SUBASKBX),
- vedený ve VUB, a.s. s variabilným symbolem 8892016 a to do 15 dni odo dňa

‘ skončenia dražby v prípade, že suma doaiahnutá vydražením presiahne 6.640,00

ř EUR: v opačnom prípade hned po ukončení dražby.

ti____________
. Obhliadky predmetu 1. 10.01.20170 09:45 hod.

dražby 2. 19.01.20170 09:45 hod.
Organizačně Záujemcovia o obhliadku sa ohláala aspoň jeden daň pred konan ím obhliadky na

• opatrenia. tel. Č.: 02/5949 0111, Po-Pi 8:00 - 16:00. Vzmysle 12 ods. 2 a 5 13 zákona Č.

527/2002 Z.z. o dobrovoíných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiter alebo

nájomca povinný umožnit iadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených

terminoch.

kCH.

:7

J.
Nadobudnutie Ak vydražiteí zaplatí cenu dosiahnutú vydraženm v ustanovenej lehote, prechádza

vlastnickeho práva k na neho vlastnícke právo dňom udelenia priklepu. Dražebník vydá bez zbytočného

redmetu dražby, odkladu po nadobudnutf vlastníckeho alebo mého práva vydražiteíovi powrdenie o

vydražení predmetu dražby a v pripadoch, v kterých sa o priebehu dražby spisuje

notárska záplsnlca vydá dražebník vydražiteíovi dve vyhotovenia osvedčeného

odpisu notárskej zápianice.

• Podmienky 1. Po nadobudnutí vlastnlckeho práva alebo mého práva k predmetu dražby

odovzdania predmetu odevzdá dražobn{k bez zbytečného odkladu vydražiteTovi predmet dražby a listiny,

dražby. které osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom

dražby alebo osvedčujů Ině práva vydražitela k predmetu dražby a vydražiteí

pravzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteínost, podnik alebo jeho Časť, predchádzajúci vlastník je

povinný odovzdat predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu

.. notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prietahov.

. Dražebník je povinný na mieste sp[sat zápisnicu o odevzdaní predmetu drazby.

. Zápisnlcu o odovzdaní predmetu dražby odpfše predchádzajúci vlaatnik predmetu

dražby, vydražiteí a dražebník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane

. predchádzajú:i vlastník a dva vyhotovenia dostane vydražiter. Ak nsektora 05003

odmietne zápisnicu podpIsať alebo ju prevziaU, táto skutočnost sa vyznačl v

. zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdanlm a prevzatím predrnetu drazby nesie

vydražiteí. Táto povinnost sa nevztahuje na náklady, ktoré by máG nevznikli, ak zli



L.
Meno a priezvisko notára: JUDr. Marta Pavlovičová
Sídlo: Šafárikovo námestie 4,811 02 Bratislava

Za dražobníka:

V Bratislava, da 15 “i1‘ í‘)1

Pečiatka:

Podpis;

Mgr. Martin Krnčan

Za navrhovatel‘a:

V Bratislava, dňa
1 L DEQ YD1B as.

-.
‘ MLynké r.\iy 1Pecatka:

OflOG_‘.,

Podpis‘

Ing. Dionýz Fóldes
FLnkcia: riaditeľ odboru Manažment rizikových

po ‘ok, VOS, a.s.

Podpis

Ing. Miroslav Chmelár
Funkcia: vedůci oddelenia Vymáhanie Iiremných

úverov, VÚB, as.

K

svojou vinou spčsobil predchádzajúci vlastn[k, majitel‘ }ebo dražbnik alěbo ak im
tleLo náklady vznikli náhodou, ktorá ch postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydraži:erovi za Škodu
spásobenú omeškaním s odovzdan[m predmetu dražby.

Poučenie podia 21
ods. 2 až 6 zákona
527/2002 Z.z. O
dobrovolných
dražbách

1. V prípade, al< se spochyb6ije pIatiiiřzáložnej zmluvy alebo boli porušené
ustanovenĺa zákona o dobrovoľných dražbách, mbže osoba, ktorá tvrdí, že tým
bola dotknutá na svoJich právach, požiadať, sOd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatni do b‘och mesiacov
odo dňa priklepu, aR dóvody neplatnosti dražby súvisia so spáchanim trestného
činu a zároveň ideo dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník
predmetu dražby V čase priklepu hlásený trvalý pobyt podLa zákona Č. 25321998
Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel‘ov
Slovenskej republiky v zneni zákona Č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné
domáhať se neplatnosti dražby aj po uplynuti tejto lehoty. V pripade spoločnej
dražby bude nepíatná Len té časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok lýka.
2. Osoba, ktoré podala na súde žalobu podía bodu 1. písmena K tohto
oznámenia c dražbe, je povinná oznámiť prislušnému Okresnému úradu —

katas:ráinemu odboru začatie súdneho konania.
3. Účastníkoni súdneho konania D neplatnosť dražby podía bodu 1. písmena K
tohto oznámenia o dražbe, sú navrhovateľ dražby, dražobnik, vydražiteľ,
predchédzajúcl vlastník a dotknutá osoba podra bodu 2. písmena K tohto
oznámenia O dražbe.
4. Ak sOd určI dražbu za neplatná, ičinky priklepu zanikajú ku dňu priklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vyslovit‘ z dóvcdu or.eskoreného začatia
dražby, aR bob príčinou oneskoreriého začaUa dražby kcnanie inej dražby tým
istým dražobnikom na tom istom mieste abebo aR neumožnil vtastnik predmetu
dražby, aRo aj osoba, Morá má k predmetu dražby ině aRo vlastnícke právo,
vvkcnať riadnu obhFadku Qredmetu dražby,

kJ

Funkcia: 6len predstavenstva
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OSVEDČBME

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčuem pravosť podpisu: Ing. Dionýt Fö1dcs dátum narodeiia
r.Č. bytom - —

-

‚ ktorého(ej)
rotoznost‘ Son zistil(a) zákonným spösobDm, spsob zistenia totožnosti: pLamy aoKiad totožnosti - úradný doklad:
Oběiansky preukaz, sána aialebo číslo: ‘,ktoný(á) listüiu predo mnou vlasnonačnc podpísal(a).
Centrálny register osvedčených podpisov pnideli] podpisu poradové Číslo O 953179/2016.

ĺn7L‘
Mária Pavlovičová

zamestiankyňa poverená notárom

OSVEDČEME

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedČovania pravosti podpisov osvedčujem pnvosť podpisu: Ing. Miroslav Chmelár, dátum
ťarodenia r.Č. . bytom - torého(ej)
totožnosť son zistil(a záiconnýn spósobom, spůsob zistelua tOtOEKJMi; iiiy uuMaa toroiost - úrMný doklad:
Občiansky preukaz, séda Waiebo Číslo: ktorý(á) listinu predo mnou vlasoniČne podpisal(a).
Centrálny register owedčených podpisov pnidelil podpisu poradově číslo O 953181/2016.

4..:...
Mária Pavlovičová

zamesmankyňa poverer.ó. notárcm

II

Bratislava dňa 14.12.2016

Upozorncnicl Notáz lgaJizŮciou
neosvcdčuje pravdivost‘ skutočnosü
uvádzuných v Iisthe (58 ods, 4
Notkskeho poriadu)




