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VYVESENÁ DŇA: 13 -03- 2017

ZVESENÁ DŇA: 11 04 2017

PODPIS:

Oznámenie o dobrovoFnej dražbe
PDS Č. 128/13 -2016

Označenie dražobnika: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

Masarykova 21, 040 01 Košice

ičo: 36 583 936
zapísaná v Obchodnom regisin Okresného súdu v Košiciach I, oddiel: Sto,
vložka číslo: 15388/V
zastúpená: Mgr. Jaroslavom Dzurikom, konateľom spoločnosú

Navrhovatel‘ dražby: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so

súpisnýrn čislom 606 na ulici Za traťou v Liptovskom Mikuláši,

v zastúpení správcom na základe zmluvy o výkone správy: Stavebné bytové
družstvo Liptovský Mikuláš, so sídlom Kollárova 3588, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO: 00 222 011, zapísané v Obchodnom registň Okrcsného súdu

Žilina, Oddiel: Dr, Vložka číslo: 123/L, zastúpené Mgr. Gabrielom

Lengyelom - predsedom predstavenstva

t
Dáwm konania dražby: 11. apríl 2017

Čas otvorenia dražby: 11.30 hod.

Miesto konania dražby: Hotel Steve***, Ul. 1. mája 699, 031 01 Liptovský Mikuláš, Konferenčná
miestnosť, 2. poschodie

• Opakovanie dražby: prvá dražba

OznaČenie prcdmew dražby: Predmetom dražby je súbor nehnutePností zapísaný na LV Č. 1114, vedenorn
•

Okresnýrn úradom Liptovský Mikuláš, Katastrálny odbor, Okres: Liptovský Mikuláš, Obec LIPTOVSKY
•

‘ MIKULAS, Katastrálne územie: Okohčné, a to:

— byt č. 56 na 7.p. vo vchode 4 OBfl.DOM 80 BJ. so súpisným Číslom 606, ktotý je postavený na parcele
registra “C‘ KN s parcebým číslom 704/4,

a4 podiel priestom na spoločných častiach a spoloČných zariadeniach domu: 7116/437759,
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 606 je evidovaný na liste vlastníctva Číslo 1651.
(d‘alej len “predmet dražby“).

Opis predmetu dražby:
Byt Sa nachádza na 7. (najvyššom) poschodí v panelovom obytnom dome súpisné číslo 606 v k.ú. Okohčné na uhel
Za traťou. Jedná sa o trojizbový byt Vypočítaná podlahová plocha je 70,36 rn2 Miestna obhliadka spojená

miestnyrn šetrenírn vykonaná dňa 16.01.2017 bola neúspešná nakoFko napriek riadne zaslanej výzvc
na spústupnenie nehnuteľnosd nebol znalcovi umožnený vstup do nehnuteľnosú. Z tohoto dSvodu bob
vypracovanie Znaleckého posudku vykonané na základe zákona o dobrovoľných dražbách 527/2002, 12. ods.3

znení neskorších predpisov z dostupných údajov, tj, na základe informádí poskytnutých spolumajiteľkou
nehnuteľnosú, podkladov poskytnutých správcom obytného domu a informácií získaných obhhadkou
nehnuteľnosú z jej exteriéru.
Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

Opis stavu predmetu dražby: Popis bytového domu: Obytný dom v ktorom sa byt nachádza má podzemné
podlažie čiastočne zapustené do terénu v ktorom sú spobočné pňestory a pivnice a 8 nadzemných podlaží
na ktorých sú byty. Obytný dom bol v roku 2016 zo všetkých strán zateplený, boll vymenené vstupné dvere
do obytného domu za nové, takúež bob vytvorené zádveňe, osadené nové zvončeky s audiovrátnikom a nové
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poštové schránky. Strešná konštnikda bola novovyhotovená wátane novej strešnej kzydny v roku 2009. V rokli
2009 boh vymenené za nové aj presklenia schodiskových sden vrátane pivničných oWen za plastové. Inak je byt
ako aj spoločné častí obymej budovy v póvodnom stave. Spoločnými časťami sa rozumejú najmä základy
obytného domu, strecha, obvodové múzy, priečeha, vchody, schodišda, vodorovné, nosné a izolačně konštmkcie

zvislé konštrukde. Z M‘adiska technického vybavenia sa jedná o panelový obytný dom v spoločných časúach
so štandardným vybavením. Schodisko je vyhotovené ako prefabrikované s povrchom z terazza, schodiskové
podesty majú povrch PVC. Vek obytného domu v ktorom sa byt nachádza je stanovený na základe Kolaudačného
rozhodnuúa citovaného v tjvode Znaleckého posudku a jeho životnost‘ je stanovená na 100 rokov

Popis bytu:. V byte sa nachádzajú 3 obytné miestnosú a to obývacia i2ba, detská izba a spálňa, ďalej sa tu
nachádza kuchyňa, vstupná chodba, kúpeľňa a WC. Príslušaistvo bytu umiestuer,é mimo bytu pozostáva z pivnice
umiestnenej v podzemnom podlaží obytného domu. Byt má takdež Ioggiu na ktorú sa vychádza z izby.
K bytu pad takdež spoluvlastníclqr podiel na spoločných častíach a spoločných zatíadeniach k domu o veľkostí
7116/437759. V kuchyni bala vymenená cca. v roku 2007 k-uchynská linka za novú. Vedľa Iwchynskej linky sa
nachádza plynový sporák s mirou. Okolo kuchynskej linky je vyhotovený keramický obklad súen. Bytové jadro je
umakartové. Vnútomé úpravy súen sú vyhotovené súerkami ktoré boli vyhotovené púbhžne v roku 2002. Okná
na byte sú původné drevené, zdvojené.

PODLAHOVÁ PLOCHA
Názov miestnosti a výi

Pivnica 1,54*1,2

Loggia 1,32*2,95

Popis práv a závázkov viaznucich k predmetu dražby;
LVČ 1114,, kú, Okoliřné

78
Poznámka: VL78 Švec Ladislav byt ČStS/VII - Upovedomenie o začatí exek-úde EX 198/2008, JUDr. Jozef

Rišian Zilina, P2-170/2008,
Poznámka: Vl.78 Švec Ladislav byt č.56N11 - Upovedomenie o začatí exekůcie zriadenim exekučného

záložného práva na nehnuteľnosti EX 198/2008, JUDr. Jozef Rišian Žilina, P2-62/2009,
Poznámka: Vl.78 Švec Ladislav - byt č.56N11 - Upovedomenie o spósobe vykonania exekúcie zriadením

exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 71 l/2009,JUDr. Stanislava Kolesárová, Banská
Bystrica,P2-3 19/2009,

Poznámka: V1.78 Švec Ladislav byt č.56/VlI - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadenim exekučného
záložného práva na nelmutel‘nosti EX 206/2007, JUDr. Peter Matejovie Lipt. Mikuláš, P
220/2011,

Poznámka: Vl.78 Švec Ladislav byt č.56/VIl - Upovedomenie o začati exekúcie zriadenim exekučného
záložného práva nanehnutel‘nosti EX 963/2013, JUDr. Jozef Rišian Žilha, P43412013,

Poznámka: Vl.78 Švec Ladislav byt č.56N11 - Upovedomenie o začatí exekůcie zriadenim exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti EX 2072/2013, JUDr. Jozef Rišian Žilina, P-935/20l3,

Poznámka: V1.78 Švec Ladislav byt č.56N11 - Upovedomenie o začatí eXekúcie iadenim exekuČného
záložného práva na nehnuteľnosti EX 2602/20 13, JUDr. Jozef Rišian Žilina, P42014,

Poznámka: Vl.78 Švec Ladislav - byt Č. 56/VII - Upovedomenie o začatí exekůcie zriadenfm exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti EX 1777/2010,JUDr.Mgr.Vladimir Zachar, PhD, Ružomberok,
P- 233/2014,

Poznámka: Vl.78 Švec Ladislav a manž. Emília r. Domiaková - byt 56/VII Oznámenie o začati výkonu
záložného práva na nehnuteľnosti Sp.zn.:PDS-0128/2-2016-JŠ - Profesionálna dražobná

Obývaciaizba 5,25*3,45 -

Spálím 4,Q5*3,45

Detská izba 3,45*3,48

Kucbyňa 2,48*3,45

Vsmpná chodba 2,61*3,45+0,81*2,0

KúpePňa a WC 2,62*2,0

Výmera bytu bez pivnice

13,97

12,01

Vypočítaná podlahová nlocha

8,56

10,62

5,24

68,51
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spoločnosť, sto. Košice iStavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláši predajom zálohu na

dražbe,P-43412016,
Poznámka: Vl.78 Švec Ladislav byt Č.56N11 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadenim exekučného

záložného práva na nehnutel‘nosti EX 1842/2013, Mgr. Bernard Janík Žilina, P-87/20l4,

Poznámka: Vl.78 Švec Ladislav byt č.56/VII - Upovedomenie o začati exekúcie zriadealm exekučného

záložného, práva na nehnuteľnosti EX 2074/2013, JUDr. Jozef Rišian Zilina, P-936/2013,

Poznámka: VL78 Svec Ladislav byt č.56/VJI - Upovedomenie o začati exekůcic zriadenlm exekučného

záložného práva na nehnutel‘nosti EX 1437/2013, JUDr. Jozef Rišian Žilina, P-622/2013,

Poznámka: Vl.78 Švec Ladislav byt č.56N11 - Upovedomenie o začati eXekúcie zriadením exekučného

záložného práva na nehnuteľnosti EX 4 15/2013, JUDr. Jozef Rišian Zilina, P-440/2013,

Poznámka: VL78 Švec Ladislav - byt č.56/VIl Upovedomenie o začati eXekúcie predajom nehnutel‘ností EX

121 66/2009,JUDr. Pavel Halás,Bratislava,P 1-762/2010

ČASŤ C ŤARCHY
78

— VL.78 BYT Č.56/VIl.-ZÁLOŽNÉ PRÁVO PODĽA PARIS z.Č. 182/93 Z.Z..VECNÉ

BREMENO PODĽA PAR23 Z.Č.182/93 Z.Z.

— Vl.78 Švec Ladislav byt č.56/VII - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného

záložného práva na nehnuteľnosti EX 198/2008, JUDr. Jozef Rišian Žilina, Z-568/2009,

— VL78 Švec Ladislav - byt č.56NH - Exekučný prikaz na vykonanie exekúcie zriadenim

exekuČného záložného práva na nehnuteFnosti EX 71 1/2009,RJDr.Stanislava Kolesárová, Banská

Bystrica,Z-3540/2009,
— Vl.78 Švec Ladislav byt č.56/VII - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na

nehnuteľnosti EX 2346/10, JUDr. Rudolf Krutý Bratislava, Z-2620/2011,

— VL78 Švec Ladislav byt č.56/Vl1 - Exekučný prikaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného

záložného práva na nehnuternosti EX 1755/2011, JUDr. Ing. Pavol Malik Žilina, Z-144/2012,

— Vl.78 Švec Ladislav byt č.56/VII - Exelačný prikaz na vykonanie exekúcie niadenfm exekučného

záložného práva na nehnutel‘nosü EX 2072/2013, JUDr. Jozef Rišian Žilina, Z-4454/20l3,

— VL78 Švec Ladislav byt č56/VII - Exekučný prfkaz na vykonanie exekúcie zriadenlm exekučného

záložného práva na nehnuteľnosti EX 2074/2013, JUDr. Jozef lUšian Žilina, Z-4456/2013,

— Vl.78 Švec Ladislav byt č.56/VI1 - Exekučný prlkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného

záložného práva na nehnuteľnosti EX 2602/2013, JUDr. Jozef RJšian Zilina, Z-44/2014,

— V1.78 Švec Ladislav - byt č.56/VI1 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením

exekučného záložného práva na nehnutel‘nosti BX l777/2010,JUDr. Mgr. Vladimír

Zachar,PhD.Ružomberok,Z-2846/20 14,

— Vl.78 Švec Ladislav byt č.56/VII - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadenim exekučného

záložného práva na nehnutež‘nosti EX 1842/2013, Mgr. Bernard Janík Žilina, Z-3952/2014,

— Vl.78 Švec Ladislav - byt Č. 56/VII - Exekučný príkaz na vykonanie exekůcie zriadením

exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 859 1/2015,JUDr. Eva Falisová,Bratislava,Z

885/2016,
— Vl.78 Švec Ladislav - byt č.56/VII - Exekučný prfkaz na vykonanie exekúcie zriadenim

exekučného záložného práva na nehnute]‘nosú EX 91 1/2015,JUDr. Eva Falisová,Bratis)ava,Z

886/2016
Poznámka: Bez zápisu

Ohoduotenie predmem dražby:
Číslo znaleckého ‚ . ‚

Meno zualca: Datum vyhotoverna: Vseobecna cena odhadu:
posudku:

4/2017 Ing. Koloman Kovahk 24.01.2017 43.000,00 €

Najnižšie podanie: 43.000,00 €

Minimálne prihodenie: 200,00 €

Výška dražobnej zábczpeky: 8.000,00 €

Spósob zloženia dražobnej zábezpeky:
1, bezhotovostný prevod na účet dražobníka Č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 01282016, vedený

v SBERBANK Slovensko as..
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2. v hotovosti, v aurách, do pokladne dražobníka na adrese Masawkova 21, Košice, alebo v daň konania dražbyv mieste konania dražby do poldadne dražebníka,
3. hanková záruka,
4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nic je možné zložit‘ platobnou kartou ani šekom.

Doklad preukazujúci zložcnie dražobnej zábezpelw: Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenieo vklade peňažných prostdedkov na hrnkový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražba, ak do otvoreniadražby bude dražební zíbezpeka pripísaná na účet dražebníka), príjmový poldadničný doklad dražobnfla, bankovázárub v prospcch drdobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražbyza predpoldadu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradouprevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpoldadu, že účastník dražby sa stanevy dražkeľom.

Lehota na zloženie: do otvorenia dražby

Spósob vrátenia dražobncj zábezpeky: Dražebník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vrátíúčastníkovi dražby, který predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydaniez notňrskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydznie bankovej záruky prcdloženú účastníkem dražby, který predmetdražby nevydražil, dražebník bez zbytečného odkladu náú účastníkovi dražby, najneskbr však do 5 dníod skončenia dražby alebo čd upustenia od dražby.

Spósob úhrady ceny dosiahnutcj vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradit‘ cenu dosiahnutú vydražením
najneskór do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účtt dražebníka č. IRAN SK4831000000004350268216,
VS: 01282016, vedený v SBERBANK Slovensko as. Dražobná zábezpeka sa vydražitďovi započítava do cenydosMuiutej vydražením.

Účastník dražby: Účasmíkom dražby móže byť osoba, která splňa podmienky ustanovené zákonům
Č. 527/2002 Z. z. o dobrovoVných dražbách a dostavila sa s cieľom urobit‘ podanie. Ostatně osoby platin vstupné3,32 E. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmew dražby predkupné alebo mé práva, že ich tnóžupreukázať najneskór do začata dražby a móžu ich uplatnit‘ na dražbe ako dražitefla.

Qbhliadka predmcni dražby, dátum a čas: Obhlindka 1: 21.03.2017 o 10.00 hod.
Obhhadka 2: 22.03.2017 o 14.00 hod.

Organiaačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku prcdmetu dražby sa uskutočni po predchádzajúcej
dohode s dražobníkom, najmenej daň vopred. Bhžšie infoanáde rýkajúce sa obhhadky: 0903 420 800.
Nadobudnude vlasmfckeho práva k prcdmetu dražby: \flastnícke právo k predmetu dražby prechádza
na vydražiteTa udelením pdldepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražebník
vydá bez zbytočného odldadu po nadobudnud vlaswíckeho alebo hiébo práva vydražiterovi potvrdeaie
o vydražení predmew dražby a v prípadoch, v ktorých sa o pdebehu dražby spisuje notňrska zápisnica vydá
dražobnk vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

Natát, ktorý asvedčf priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr.Jana Bcčár Kupcová, notár so sídlem 1. mája 1094/17, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:
1. Po nadobudnud vlastníckeho práva alebo mého práva k predmetu dražby odovzdá dražobnílc bez zbytočného

odkladu vydražiteYovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlaswícke právo a sů nevyhnutné na nakladanie
predmetom dražby alcbo osvedčujú ině práva vydražiteľa k predmew dražby a vydražitel‘ prevzade predmew

dražby pisomne potvrdí.

2. Ak ide o nebnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúd vlastník je povinný odovzdať predmet dražby
na základe prcdloženia osvedčeného odpisu no±skej zápisnice a doložeda totožnosti vydražiteľa
bez zbytečných ptieťahov. Dražebník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odevzdaní predmetu dražby.
Zápisnicu o odevzdaní predmew dražby podpíše predchádzajúd vlastník predmem dražby, vydražitel‘
a dražobnflc. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane
vydražitel‘. Ak niektorá osoba odmietne zápisrúcu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí
v zápisnici a zápisrnca sa považuje za odovzdanú aj tajte osoba.
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3. Všetky náklady spojené s odovzdanhn a prevzadm predmem dražby nesie vydražireT. Táto povinnost‘ sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nennildi, ak ich svojou vinou spósobfl predchádzajúd vlastník, majitel‘
alebo dražobnik alebo ak hn deto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

4, Osoba povinná vydat‘ predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spósobenú omeškaním s odondaním
predmetu dražby.

Poučenie:
1. V pdpade, ak bok porušené usranovenia zákona o dobrovoľných dražbách, móže osoba, ktorá tvrdí, že tým

bota dotknutá na svojich právach, požiadat‘ súd, aby určil neplatnost‘ dražby. Právo domáhat‘ sa určenia
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatni do troch mesiacov odo dňa prfldepu, okrem púpadu, ak dóvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo byru, v ktorom má
predchádzajúd vlastník predmetu dražby v čase príldepu hlásený trvalý pobyt podYa zákona č, 253/1998 Z.z.

Másení pobytu občanov Slovenskej republiky a registd obateľov Slovenskej republiky v zneni zákona
Č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhat‘ Sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.
V pripade spoločtej dražby bude neplatná len té čaď dražby, ktorej sa taktto rozsudok «ta.

2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena z tohto oznámertia o dražbe, je povinná oznámit‘
pdslušneému Okresnému úradu, katastrálny odbor nehnureľnosú začade súdneho konania.

3. Učastníkom súdneho konania o neplatnost‘ dražby podťa bodu 1 písmena z whto oznámenia o dražbe sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena
z tohto oznámenia o dražbe.

4. Ak súd urči dražbu zaríeplatnú, účinky prfldepu zanikajú Iru dňu príldcpu.
5. Neplatnost‘ dražby nic je možné vyslovit‘ z dóvodu oneskoreného začaúa dražby, ak bob pričinou

oneskoreného začada dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste aiebo
ak neumožnil vlastník predmeni dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmem dražby ině ako vlastnícke právo,
nkonar‘ riadnu obhhadku predmew dražby.

Za Dražobnika: Za NavrhovateYa: ‚Ý‘;.,,/
V Koswiach, dna 21 februara 2017 .%oJ2 . V Ltptovskom Mikulasi, dna

ĺj
2017

atavebnc bytoe druztvu
Liptovský Mikuláš

I Kn%tnva 35S,O3I Ot Ltpt MtkM
p )čc.oC222011 WC: 2O2u]l2t

J Ťnpfl: 51(2020581241

01 C@š!t

Stavebné bytové áružstv9Liptovský Mikuláš
Ivĺgr. Gabriel Lengyel - predseda predstavenstva

ProfesionáM?‘dražobná spoločnost%‘s.r.o.
Mgr.



o pravosti podpisu

Podř lnihv osvedčovanhi pravosti podpisov osvedčujem pravost‘ podpisu: Gabriel Lengyel, dáunn narodenia

Č. bytom Liptovský Mikuláš - Podbreziny, Hrušková 515/7, ktorého(ej) totožnost‘

som zistil(a) zákonným spósobom. snósob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky

preukaz, séria aJalebo číslo: á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register

osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové Číslo O 163656/2017.

Liptovský Mikuláš dňa 2.3.2017

V.

-%

“: .. 2

Soňa káitárová
zamestnanec

poverený notárom

Upozornenie! Notár Iegalizáciou
neosvcdčujc pravdivosť skutočností
uvádzaných v Iistine (*58 ods. 4
Nolůrskeho poriadku)

OSVEDČENrE
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