
VEREJNÁ VYHLÁŠKA BOLÄ

VYVESENÁ DŇA: 76 jj7- 7017
ZVES ENA DŇA: 30 -03- 7017c PODPIS:

VIAM - dražobná spoločnast‘ s. r.o.

Oznámenie o dražbe

VDS:199-7 /2016

Dražobnik: VIANI- dražobnú spolučnosť s.r.o., Bmenskú 80. 040 II Košice. IČO:44166591.

zapisaná v Obchodnom rcgistri Okresného súdu Košice I. Oddiel: Srn. 21836/V.

zastúpená Mgr. Igorom I Iricíkom. konateľom spoločnosti.

Navrhovatel‘ draiby: Vlastnici bviov a nchvtovch pricstorov bytového domu na ul. Priebe2ná 489.
Lipwvsk Mikuláš-Podhrezinv. PSČ 031 03. SR. zastúpen‘ na základe zmluvv O

kone SprávY Správcom INT[N-EURA. spr-ava domov. Sr-O.. SO sidlom “i. Pišúta
1119123. 031 Ot Liptovský Mikuláš. ICO: 46 779 841. v zastúpeni konateľom Ing.
Danielum Devečkom.

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová. ul. I rnája 1091.031 01 LipĹovský

Mikuláš.

Dátum konania dražby: 30 marca 2017

Čas kouania dražby: 10.30. lind.

Dražba: prvá dražba

Predmet dražby: - byt č. 58. na 3. posch. bytového domu na ul. Priebežná. súpisné číslo: 489. vchod: 9. zapisan na LV Č.

974. nachádzajúci Sa na parcele Č. 77320 o vInere 757 m2. Druh pozemku - Zastavané plochy a nádvoria. Podiel priestom

na spoloČnch Časliach a spoloČnch zariadcniach domu a spoluvlastnicky podiel k pozemku: 6120/116490. katastrálnc

uzemie: Okoličné. obec: Liptovský Mikuláš. okres: Liptovsk Mikuláš. Okresný úrad: Liptovský Mikuláš. katastrálny odbor.

Opis prcdrnetu dražby: - Ucdcnú bytová jednotka sa naehádza na 3.poschodi - IV. NP. Pozostáva z dvoch obytných

miestností. kuchyne. predsiene. kúpeFne. Wc. špajze a pivnice.
Zameraná podlahová plocha bytu jc 59.79 m2. ByL je Čiasločne rekonštruovan - vmena kuehnskej linky a nové obklady.
výmena okien. výmena podláh za plávajúcc.

Opis stavu predmeíu dražby: - Panelový bviový dum je riešený ako podpivniČen deviatimi nadzemnými podlažiami.
Polohu objektu vzhľadom ku komunikačnýni a dopravnm vazbám posudzujem ako vhodná. s pravideln(m spojenim na
autobus. lniřáštruktúra pozemku je kompletná. pozemuk je vo vlastnicLve u2ívatefov. vlastnikov hytov. Orientáeia Čelnej
strany objektu . vstupu do objektu je na východ. Jedná Sa ü samoslalne stojací panelový htový dom. Objekt je preknt
plochou strechou. Objekt je napojcn na rozvod studenej vody, elektriky. zemného plynu a kanaíizácie. Bytový dum je po

rekonštrukcii - zateplenie bytového dumu, nové plastové okná a dvere. nové keramické dlažby na vonkajšom schodišti.
Objekt - bytový dum je osadený na rovinatom teréne na parc.č.773/20. k.ú. Okoličné. obec Liptovský Mikuláš. Situovaný

je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov ohčianskej vybavenosti. v lokalite stredného doptu v porovnaní
ponukou. vhodncj na bývanie. V danej lukaliteje možnost‘ napujenia na všetky inžinierskc sietc. Bytový dom je v uživani ud
roku 983.

Bytový doni je paneIov. prdu základná životnost‘ Sa stanovuje na 80 rokov. VzhI‘adom na vykonanú rekonštrukciu
bytového domu Sa upravuje 2ivotnosť na 100 rukov.



PODLAHOVÁ PLOCHA

Názor iniestnosti a výpočet Podlahová plocha (ni]

izba 3,45‘5,90 20,36

izba 470945 1622

predsieň 3,45‘1,90 + 1,60‘0,95 BOB

kuclwňa 3.45‘3,0 10,35

špaiza 1,0.1,10 1,10

kúpelňa 1,650‘1,650 2,72

WC 0)601.20 0,96

Vnnera bit, bez pivnice 59.79

pitmica 1.10‘1.20 1.32

flpočítaiiá podlahová plocha 61,11

balkón 0,9‘3,350 3,11

Práva a záväzky viaznuce na

predmete dražby:
Lľč:974

ČASt B: VMS TN1CI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Poznámka Vl.67 Kráí Vladimir bytč. 581111 - Oznámenle o začati vykonu záložného práva VIAM - drazobná
spoločnost s.r.o.. prevádzka Tr. SUP č.39, Košice. sídlo Brnenská 80.04001 Košice. P-45712016.

ČASfC: tARCHY

LI‘ č:9 74
67 VL.67 BYT C.58/IIi- ZALOZNE PRAVO PODĽA PAR.15 ZAK.C.182193 Li.
67 VL.67 BYT č.581111 - Záložné právo na byt cislo 58. číslo vchodu 9. 3.p.. súpisné čisto stavby 489 na pozemku C

KM 773(20 a spoluvlastnicky podlel o velkosti 6120(416400 na spoločn9ch častiach a spolocných zariadeniach
domu ana pozemku C KN S p.č.773!20. v prospech : Tatra banka. a.s.. ICO 00686930, Hodžovo námestie 3,811
06 Bratislava v podiele 1(1. druh pohiadávky úver V 1807(2011:

mé údaje: Bez údajov

Poznámky dražobnika: Správu bvtnv vkonáva v zaslůpeni vlastnikov hvtov a nehiovýeh priestorov Priebcžoú 489.

Lipto‘.sk Mikulá-Podbrcziny . SR. na základe zmluvy o výkone správy správca INTEN-EURA. správa domov. srn.. so
sidiom Nl. PiúLa 111923. 031 01 Liptu‘sk NIikulů. IČO: 36 779 841. IČO: 36 779 84!. v zuslúpení konareľnm Ing.
Daoielom Devečkom.

Spůsob slanovenin ceny prcdmelu dražby: l-lodnota predmetu dražby bob iistená podia znaleekěho posudku č.31/2017

vypracoval Ing. Dionz Dohos. znalec v odbore SlavchnicLvo. odvetvie: ocĽňovaole nehnuLeľnosti zapísan v zozname

timočnikov a prekladaieľov ‘edenom NIS SR pod čísiom 910563. Dátum vvpracovania znaleckého posudku dňa

I4.02.20l7.\‘eobccná cena odhadu 26.000.-eur.

Najnižšie podanie: 28.000.00 eur

Minimálne prihodenie: 1.000 eur

Dražohná zábczpcka: 3.000 eur

Spůsob zloženia dražobnej zábezpcky:I.hezhowvosto prc‘od na účel dražobníka číslo 1BAN:

SK 8309000000005051982967

2. v hotovostí. v euráeh. do pokladne v sídle dražohnika aleho v mieste tnania

družby

3. hanková záruka

4. notárska úschova

Dražobnú zábezpeku niť je možně zložiC platobnou kartou a ani šekom.



Doklad preukazujúci zložcnie dražobnej zábezpeky:

I. Originál príkazu na úhradu peňažrnch prostriedkov vo vške dražobn záhezpeky. Účastník bude pripustený k dražhe ak
do otvorenia družby bude dražnbná záhezpeka pripísaná na účet dražobnika.

2. Hotovosť vo ške dražohnej záhezpekv
3.Originál aleho overená kápla preukazujúca vystavenie bankovej záruky
4. Originál alebo overená kápla dokladu preukazujúeeho notůrsku úschovu

Lehota na zloženie dražobnej zbezpekv: do otvorenia dražby

\Trátenie dražobnej zábezpeke: Dražobník bez zhvtočného odkladu po skončeni dražby vráti dražohnú zábezpeku

účastníkovi dražby ktor predmet dražby ne‘ydražil. prípadne zahezpeči jej vydanie z notárskej úschov. Ak došlo

k zloženiu dražobnej zábezpekv íormou banko‘cj záruky dražohník bez zhytočného odkladu vráti listinu preukazujúcu

ndanic hankovej záruky účastníkovi dražby ktor listinu predložil. najneskár však do 5 dní od upuslcnia dražby alehn

skončenia dražby.

Spůsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiieľje povinni zaplatiť cenu dosiahnutú ndražením vhotovosii do
pokladne v sídle dražnbníka alebo bezhotovostnm prevodom na účet dražobníka č.ú.: IRAN SK 83t)9000000005051982967

vedený v SLSP as. s variahilným symbolom 1992016 ato do IS dní odo dňa sknnčenia dražby v pripade. že suma
ndraženim presiahla sumu 6.640.00.-eur. Ak táto suma 6.640.00.-eur nebola dražbou presiahnutá je povinný vydražiteľ túto
sumu vplat« hezodkladne.

Obhliadky prcdmetu dražby: Ohhliadka 1: dňa 20.marca 20170 13.00. hod.
Obhliadka 2; dňa 21 marea 2017 n 11.00. hod.

Organizačně opatrcniti: Zůojemcovia o ohliadku Sa ohlásia vopred aspoň jeden deň pred konanim ohliadky po dohode
dražobnikom. Bližšie intbrmácie na telelnnom čísle 090733 7779.

Notár, ktorý osvedči priebeh dražby notárskou zápisnicou: Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová.. ul. I mája 1094.

031 01. Liptovský Mikuláš.

Nadobudnutie vlaslnickeho práva k prcdmctu dražby: Ak ydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej
lehote. prechádza na neho vlastnieke právo dňom udelenia priklepu. Dražobnik vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnuti

vlastnickeho aleho mého práva vydražitcFnvi potvrdenie o vydraženi predmetu dražby a v pripadoeh. v ktorch Sa O priebehu

dražby spisuje notárska zápisniea vydá dražohnik vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:

I. Po nadobudnuti vlasiniekeho prá‘ aleho mého práva k predmetu dražby odovzdá dražobnik bez zbytočného odkladu
vydražitelovi predmet dražby a lisliny. kloré osvedčujú vIa tnieke právo asů nenhnutné na nakladanie s predmetom

dražby aleho osvedčujú mé práva vvdražiteľa k predmetu dražby a ndražiteV prevzatie predmeiu dražby pisomne

potvrdí.

2. Ak ideo nehnuteVnosť. podnik alcho jeho čast. predehádzajúci vlastník je puvinn odovzdať predmei dražby na základe

predloženia osvedčeného odpisu nouirskej zápisnice a doloženia totožnosti vvdražiteľa bez zbyinčnch prieťahov.

Dražobnik je povinný na miesle spísaí zápisnicu o odovzdani predmetu dražby. Zápisnicu n odnvzdani predmetu

dražby podpíše predchádiajúei vlastník predmetu dražby. vydražiteľ a dražohník. Jedno vyhotovenie zápisnice

dostane predchádzajúei vlastnik a dve vyhotoenia dostane vydražiteL Ak niektorá osoba odmictne zúpisnicu

podpisať alehoju prevziať. tátu skutučnosC Sa nznačí v zápisnici a zápisniea Sa považuje za odovzdan aj iejto osuhe.

3. Všetk náklady spojené s odovzdanim a prevzatim prcdmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosC sa nevzCahuje na

náklady. ktoré by ináč nevznikli. ak ich svojuu vinou spúsobil predchádzajúci vlastník. majiteF alebo dražohnik alebo

ak im úcto náklady vznikli náhodou. ktorá ieh postihla.

4. Osoba povinná vvdaC predmet dražby zodpovedá vydražiteVovi za škodu spůsobenú omeškaním s odovzdanim predmetu
dražby.

Poučenie:



I. V pripade. ak sa spochvhňuje platnosť záložnej zmluvy aleho holi porušené ustanovenia tohto zákona. můž.e osoba.

klorá tvrdí, že tým hola dotknutá na svojich právach. požiadať súd. aby určil neplatnosC dražby. Právo domáhať sa

určenia neplatnosti dražby zaniká. ak Sa neuplatni do troch mesiacov odo dňa priklepu okrem prípadu. ak důvody

neplalnosti dražby súvisia so spáehanim trestného Čínu a zároveň ide o dražbu domu alebo btu. v ktorom má

predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podIa osobitného predpisu; v tomto

pripade je možné domáhat‘ sa neplatnosti dražby aj po uplynuli tejto lehoty. V pripade spoločnej dražby hude neplatná

len tá časť dražby. ktorej sa takýto rozsudok týka.

2. Osoba. ktorá podala na sťide žalobu podIa odseku 2. je povinná oznámíť príslušnému okresnému úradu začalie súdneho

konania.

3. Účastnikmi súdneho konania o neplatnosť dražby podía odseku 2 sú navrhovatel‘ dražby. dražobnik. ‘ydražitel‘.

predcliádzajúci lastnik a dotknutá osoba podl‘a odseku 2.

4. Ak vvdražiteľ zmaril dražbu aleho ak súd určil dražbu za neplatnú. účinky priklcpu zanikajú ku dňu priklepu.

5. Neplatnosť dražby nic je možsié ysIoviť z důvodu nneskoreného začatia dražby. ak holo pričioou oneskoreného začatia

dražby konanie inej dražby tm istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmeiu dražby. ako

aj osoba. ktorá mák predmetu dražby mé akc vlastnícke právo. vykonať riadnu ohhliadku predmetu dražby.

Za dražobn(La; Za navrhovatela:

V Košiciaeh dňa hmára 2017 V Liptovskom Mikuláši dňa Ihruára 2017

VIANI —dražohná spoločnosť s.r.o. Vlastníci bytov a nebytových prLcstorov bytového
domu ul. L‘richežná 489. Liptovský Mikuláš- Podhreziny

konatel‘ spoločnosti. Mgr. Igor Ilrieík v zastúpeni INTEN-EURA. správa domov. s.r.o.
konateľ spoločnosti- Ing. Daniel Devečka


