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“BSENÁ U$~A 23 -06- 2017 Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

)DPIS~ (podl‘a * 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámcnic dražbc číslo DOBA 00212017

A. Označenic dražobníka
1. Obchodně mcno/ meno a .

. . Doni Draž.eb s.r.o.priezvisko
Ji. Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulicc/verejného .

. Podzamska
pnestranstva
h) Orientačné/ súpisně číslo 37

c) Názov obce Hlohovec d) Psč 192001
c) Stát Slovenská republika

HI. Zapísaný: OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka Číslo: 26 178/T

IV. IČO‘ dátum narodenia 45 711 933

B. Označcnie navrhovatel‘ov

1. I. Obchodné meno/ meno .

. . Ing. Peter Pálcs
a priczvisko

II. Sídlo‘ bydlisko
a) Názov ulicc/verejného . .

‚ Pezinské záhumenice
priesíranstva

h) Orientačně! súpisné číslo 42

c) Názov obce Svátý Jur d) PSC 190021
e) Štát Slovenská republika

Ill. Zapísaný:
IV. IČO! dátum narodenia 19.08.1963

C. Micsto konania dražby Notársky úrad JUDr. Dagmar Hudecovej, Dunajská 8,81108 Bratislava

D. Dátum konania dražby 22.06.2017

E. Čas konania dražby 10,00 hod.

F. Kolo dražby prvé

G. Predmet dražby

í‘redmetom dražby sO:
- byt Č. 8 na 4.p. v polyfunkČnom bytovoni dome súpisné Číslo 4426 na ulici Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš

(d‘alej len „bytový doni“), vo vchode Č. 10, ktorý je postavený na pozemku pare. registra „C“ Č. 525/li o výmere
665 m2, zastavané plochy a nádvoria

. nedeliteľný spoluvlastnícky podiel na spoloČnýcli Častiacli a spoloČných zariadeniach bytového domu vo veľkosti
60401369500-in

zapísané na LV Č. 6670 vedenom Okresnýrn úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, k.ú. Liptovský Mikuláš, obec
Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, vo vlastníctve: Veronika Madudová, rod. Madudová, nar. 05.08.1986,
bytom Kohlgasse 42/29, A~ 1050 Viedeň, Rakúska republika, v podiele l/l.

Dražba sa vzťahuje na vyššic uvedená nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súČastí a príslušenstva najmá na vodovodné
prípojku, kanali‘ačnú pripojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadově úpravy
pokial‘ zmluva O zriadení záložného práva neurčuje inak.

‚Opis prednietu dražby

Bytový doni súp. Č. 4426 stojí na pozemku KN-C par. Č. 525/l I v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ulici Kolomana Sokola v
Liptovskom Mikuláši v širšoni centre. Bytový doni je panelový, má osem nadzemaých podlaží. V prvom nadzemnom
podlaží sú prcdajne, služby a garáže. Doni je prístupný z asfaltového chodníka a parkoviska pred domom. Napojený je na
elektrickú energiu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu.
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Byt Č. Sje umiestnený vo štvrtom nadzernnoni podlaží. Prístupný ~C zo spoločnej chody a výfahom. Napojený je na elektrickú
encrgiu, studenú vodu, kanalizáciu. Pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba,
kúpel‘ňa s WC. K bytu patri aj pivnica, lodžia a balkón. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 60,40 m2 (izba 16,24 m2, izba

8,24 m2, kuchyňa 12,17 m2, chodba 4,71 m2, kúpel‘ňa $ WC 6,34 m2, pivnica 2,70 m2).

CR. Opis stavu predmetu dražby

Bytový dom je založený na betónových základoch. Zvislé konštrukcie sú kombináciou monolitických nosných stlpov, nosných
monolitických stužujůcich stien a výplňových muľovaných konštrukcii. Deliace konštrukcie panelové. Stropy železobetónové
panelové. Schody železobetónové s povrchorn keramická dlažba. Zastrešenie objektu je dreveným dvojpultovým krovom a
plochými jednoplášt‘ovými strechami. Úprava fasády je silikónová omietka. Vnútorné omietky spoločných priestorov vápenné
hladké. Vstupné dvere sú plastové, ostatné dvore spoločných priestorov hladké a zasklené. Okná plastové. Výklady predajní
SÚ z hliníkových atypických konštrukcií so sklenou výplůou. V dome je rozvod elektrickej energie, studenej vody a
kanalizácie. Vykurovanie lokálne. Dom je užívaný podl‘a kolaudačného rozhodnutia vydaného Mestom Liptovský Mikuláš od
roku 2007. Vek domu k roku ohodnotenia je 10 rokov. Zivotnosť domu predpokladá znalec 90 rokov.

Obvodové stony a priečky bytu sú murované. Omietky sú vápenné stierky. Vnútorné keramické obklady sú v kuchyni a v
kúpeľni. Dvere drevené do obložkových zárubní vstupné sú bezpečnostné. Okná plastové so žalúziami. Podlahy v chodbe,
kuchyni, kúpcl‘ni gresová dlažba. Podlaha v izbách plávajúca. V pivnici cementový poter. Vykurovanie lokálne podlahové
elektrické. Elektroinštalácia svetelná istená automatmi. V jadre je rozvod teplej a shidenej vody a kanalizácie. Teplá voda je
dodávaná z elektrického bojlera. V kuchyni je elektrický sporák s keramickou platňou, kuchynská linka z materiálu na báze
dreva, drezové umývadlo nerezové. V kúpel‘ni je sprcha, umývadlo a WC typ Geberit. Vodovodné batérie pákové nerezové.
S vlastníctvom bytu je spojená aj spoluvlastnictvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva. Spoločnými
čast‘ami sú základy, strecha, vchody, chodby, vodorovné nosné a izolačně konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, schodiská,
obvodové můry, priečelie. Spoločnými zariadeniami sá: STA, bleskozvody, výfah, teplonosné vodovodné, kanalizačné,
elektrické, telefónne prípojky, zariadenia, ktoré slúžia na meranie a rozúčtovanie tepla a vody, chodby. Spoluvlastnicky podiel
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach predstavuje 6040/369500. .

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

- VL 32 - ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEĽNOSTI - BYT Č. 8/4 P, VCHOD Č. 10
V POLYFUNKČNOM BYTOVOM DOME s.Č. 4426 NA KN ~.Č. 525/11 (BEZ PODIELU NA POZEMKU),
PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A ZARIADENIACH DOMU 6040/369500-in PRE ZÁLOŽNÉHO
VERITEĽA: ING. PETER PÁLEŠ, DLI-JÁ 58, IVÁNKA PRI DUNAJI (19.8.1963) NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ
ZMLUVY ČÍSLO: DRUI-I POHĽADÁVKY: PÓŽ1ČKA V 605/2008.

J. Spbsob stanovenia ceny predmetu dražby

Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 140/2017 vypracovaným znalcom Ing. Mariánom Pilkom
zo dňa 27.04.20 17 na sumu 54400,00 € (slovom Paťdesiatštyritisíc štyristo eur).

K. Najnižšie podanic 54 400,00 € (slovom Päťdesiatštyritisíc štyristo eur)

L. Minimálnc prihodenie 600,00 €

M. Dražobná zábezpeka a) výška 8 000,00 €

b) spösob zloženia Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bud‘ bezhotovostným
dražobnej zábezpcky bankovým prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, alebo poštovou poukážkou.

Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj v hotovosti v mieste konania dražby. Pripustné je aj
zloženie dražobnej zábezpeky vo forme bankovej záruky.
Cislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: IBAN: 81(70 3100 0000 0043 7001 3528, BIC:
LUBASKBX. Ako variabilný symbol uvedie 0022017.

c) doklad preukazujúci Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (výpis
zloženie dražobnej z účtu o odpísani čiastky z účtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti, poštovú poukážku,
zábezpeky záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), príjmový pokladničný blok dražobnej

spoločnosti Dom Dražieb s.r.o. Následne sa zapíše do listiny „Zápis do dražby“ a bude mu
pridelené dražobné číslo.

d) lehota na zložei~ie dražobnej zábezpeky Lehota začína 22.05.2017 a končí otvorením dražby

e) vrátenie dražobnej zábezpeky Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražitel‘mi, sa vracia dražobná zábezpeka
bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobnikovi,
a to do troch pracovných dní odo dňa konania dražby. Učastnikom dražby, ktorý
zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti v mieste dražby a ktorí sa nestanú
vydražiteľmi, bude dražobná zábezpcka vrátená po skončení dražby.

N. Spösob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
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Vydražitel‘ ic rovinný uhradit‘ cenu dosiahnutú vydražením nasledovne:

Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyŠšia ako 6 640 eur, je vydražitel‘ povinný zaplatif cenu dosiahnutú vydražením hned‘
po skončení dražby. ‘

Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, tak najneskór do 15 dní od skončonia dobrovoľnej dražby, a to
bankovým provodoni v prospech účtu dražobníka č. účtu: 4310013528/3100, vedený v Sherbank Slovensko, as., ŠPÁN:
51(70 3100 0000 0043 7001 3528, BIC: LUBASKBX. Ako variabilný symbol uvedie 0022017.
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražitel‘ uhradil prod začatírn dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak bola
vydražitel‘om zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej zámky, je vydražitel‘ povinný
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti, dražobník je povinný bez zbytočněho odkladu po
zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražitel‘ovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku.
Cenu dosiahnutú vydražením nieje možné zaplatiť započílaním. Platba zmenkou je neprípustná.

V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie
a kontaktovanie našej spoločnosti na tel. čísle 0905 343 254, najneskör I doň
pred tcrmínorn obhliadky.
K obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti (napr. občiansky
preukaz, pas), právnické osoby aj úradný výpis z registra, kde je zapísaná
a z ktorého bude vyplývat‘, kto je oprávnený konať vjej mene (napr. výpis
z obehodného registra).
Pokial‘ vlastník alebo osoba, ktorá má predmet v nájme, neumožní riadnu obhliadku
predmetu dražby, bude obhliadka uskutočnená“ rámci možností.
Učastníkom dražby móžo byť osoba, ktorá splňa podmienky ustanovené zákonom
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s ciel‘om urobiť podanie.
Ostatně osoby platia vstupné 3 6.
Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30
minút prod jej začatim, z důvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnoj
zábezpeky a zápisu do zoznaniu účastníkov dražby.
Účastnikom dobrovol‘nej dražby můžu byť len osoby, ktoré splňajú zákonné
podmienky v zmysle * 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovorných dražbách a ktoré
prod začatím dražby predložia dražobníkovi:

a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) čestné vyhlásenie, že nic je osobou vylúčenou z dražby v zmysle ~ 20 ods.

2 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (formulár je k dispozícii
aj u dražebníka),

c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide právnickú osobu, aktuálny úradný výpis z registra, kde je zapísaná

a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať vjej mono (napr. výpis
z obchodného registra),

e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom - Špeciálne
splnomocnonie s úradne osvedčoným podpisom zastúpeného účastníka,
pričom zo splnornocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie
splnomocnenca konať v mono zastúpeného na dobrovol‘nej dražbo.

P. Nadobudnutic vlastníckcho práva k predmctu dražby

Ak uhradit vydražitel‘ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenoj lohote, prechádza na nebo vlastnícke právo k predmetu
dražby momontom udelenia príklopu. V opačnom pripade zodpovedá za Škodu týmto konaním spůsobonú a dražobník Jo
oprávnený požadovaf od vydražiteľa úhradu Škody, ktorú týmto konaním spůsobil (úhrada Škody bude čerpaná zo zloženej
dražobnej zábezpoky, prípadne bude požadované plnonie bankou poskytujúcou bankovú záruku).
V pripade úhrady ceny dosiahnutoj vydražením vydražitoľom, dražobník odovzdá vydražitet‘ovi osvedčoný odpis notárskej
zápisnice, ktorou bol osvodčený prioboh dražby a ktorý je důkazom (právnym titulom) o nadobudnuti vlastníckeho práva
k predmetu dražby momentom udelonia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pro
vydražitel‘a v prislušnom katastri záznamom.

R. Podinienky odovzdania predmetu dražby

Ak nadobudol vydražitel‘ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa * 29 zák. Č. 527/2002 Z. z. povinný
odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby
abbo osvedčujú ině práva vydražitel‘a k predmotu dražby, bez zbytočného odkladu vydražitel‘ovi. Ak ide o nehnuteľnosť,
odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby vydražitcľovi bez zby(očných prieťahov za prítomností dražebníka, na

O. Obhliadka predmetu
dražby (dátum a čas)
Miesto obhHadky

12.06.20170 11,00 hod.
13.06.2017o 11,00 hod.

Organizačně opatrenia
Fred predmetom dražby: Kolomana Sokola 4426/10,031 01 Liptovský Mikuláš
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základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu
dražby sa spíše „Zápísnica o odovzdani predmetu dražby“, ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražitel‘
a dražobnik. Všetky náklady spojeně s odovzdanim a prcvzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnost‘ Sa
nevzťahuje na náklady, ktoré vznikli z dóvodov na strana predchádzajúcelio vlastníka alebo dražobnika. Nebezpečcnstvo
škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražitel‘a dňoni odovzdania prcdmetu dražby, v ten istý doň
prechódza na vydražitel‘a zodpovednosť za škodu spósobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražitcľ v omeškaní
s prevzatfm predmetu dražby, nesic ncbezpečenstvo škody a zodpovednosf za Škodu vydražiteľ.

S. Poučenic podl‘a ~ 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
I. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boll porušené ustanovenia zákona o dobrovol‘ných

dražbách, móže osoba, ktorá tvrdí, že tým hola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnost‘ dražby.
Právo domáhat‘ sa urČenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatni do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem pripadu.
ak dóvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu abbo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásaní
pobyLu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel‘ov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v
tomto prípadc je možné domáhat‘ sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tcjto lehoty. V pripade spoločnej dražby bude
neplatná Ian tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podl‘a hodu I písmena S tohto oznámenia o dražba, je povinná oznámit‘ príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania.

3. Učastníkom súdneho konania o neplatnost‘ dražby podl‘a bodu I písmena S tohto oznámenia o dražbo sú navrbovateľ
dražby, dražobník, vydražitel‘, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl‘a bodu I písmena S tohto oznámenia o
dražba.

4. Ak vydražitel‘ zmaril dražbu abbo ak súd určil dražbu za neplatná, účinky priklepu zanikajú ku d~u priklepu.
5. Neplatnost‘ dražby nic je možné vyslovit‘ z dóvodu oneskoreného začatia dražby, ak bob pričinou oneskoreného začatia

dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby,
ako aj osoba, ktorá má k prcdmetu dražby ině ako vlastnícke právo, vykonat‘ riadnu obhliadku predmetu dražby.

T. Notár

a) titul JUDr.

b) meno Dagmar ____________________________

c) priezvisko Hudecová

d) sídlo Dunajská 8,811 08 Bratislava

V Bratislava díía: ?! ‚~ h,t V Bratislave dňa: /7 ~
„dražobník“ „navrhovateľ“

Pobočka Bratislava

~ii ĺ,‘~‘
DomDůžicb,4r.á. IČQ:45 III ‚ l‘&—v ‚‘

ĺ 7~

JUDr. Zuzana Kvasňovská Ing. Peter Páleš
prokurista spoločnosti
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