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PODPIS: ((JIĎ
flflAžOSiVÁ sPOLOáVOST,

Zeliiárska 5 821 08 Bratislava, ičo: 35 849 703
zap[saná v Cbchcdnom registň Okresného sOdu Bratislava I, oddiel: Sa,

‘y,rdrazobnaspolocostsk

zaujem@drazobnaspolocnost.sk

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE

Zn. 35112017

Dražobná spoločnosV, as. ako dražobn[k oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle prislušných
ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z, o dobrovolných dražbách a o doplrení zákona Č. 323/1 992 Zb. o
noroch a notárskej Činnosti (Notársky poriadok) v znení neskDrších predpisov (ďalej len ‚zákon o
dobrcvoiných dražbách) zverejňuje na základe návrhu záložného veriteía, V zmysle ustanovenia 22
zákona o dobrovoíných dražbách nasledovné Oznámenie o opakovanej dražbe:

Označenie dražobnika: Dražobná spoločnost‘, a.s.
Sidlo: Zelinámka 6, 821 08 Bratislava
ičo: 35 849 703
Zapisaný: Obchodný register Okresného sůdu Bratislava I, Odd: Sa, VI. Ď.: 3070/B

Označenie navrhovateľa: Všeobecná úverová banka, a.s.
Sidlo: Miynské Nivy 1, 829 DO Bratislava
ičo: 31 320 155
pjsaný: OR Okrasného sOdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka Ö. 341/B

B.
Miesto konania dražby: CITY HOTEL STEVE, Ulica 1. máJa Č. 699, 031 01 Liptovský Mikuláš

“kongresový saiónik“
Dátum konania dražby: 14.08.2017

Čas konania dražby: 14:40 hod.

Dražba: 3. kolo dražby

ZVESENÁ DŇA: U -08- 2017

vložka: 3070/B

A.
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c.
Predmet Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlsstnlctva Č. 688, katastrálne územie:
dražby: LIPTOVSKY MIKULÁŠ1 Okrasný úrad Liptovský Mikuláš — katastrálny odbor, obec Liptovský

Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, spoluvlastnicky podiel: 1/1

Pozemky - parcely registra “0“
• parcelně číslo: 1667/1, výmera: 1412 ni2, druh pozemku: záhrady,
• parcelné číslo: 1657/3, výmera: 264 rn2, druh pozemku: zastavaně plochy a nádvoria,
• parcalné číslo: 1667/5, výmera: 258 rn2, druh pozemk‘: zastavané plochy a nádvoria.

Stavby:
• sůpisné čísle: 1185, na parcee Č. 166715, druh stavby: rodinný dom

.Prlslušenstvo, ktoré se nezapisuje aleoo nie zaplsané do listu vlastnictva. namá: ved[ajšia
stavba - sklac na p.č. 1667/3 plot uličný, plot záhradný, studřa, prlpka vDdy, vodornemá
šachta, prípojka kanaizácie, pynová pripojka, elektrická pripojka, záhradné jazierko, spevnená
plocha terasa

_________

Predmet dražby sa draží tak ako stoji a leži.

D.
Opis Rodinný dorYl s.č. 1186 na p.č. 166715 sa nachádza V Liptovskom Mikuláši na Hviezdoslavovej
predmetu ulici. Lokalita je prevažne $ rodinnými domarni.
dražby
ajeho Stavba rodinného domu bol zahájená v roku 1950. Z tejto stavby len pivnice 1.PP. Všetky ďalšie
stavu: zvislé a vodorovné konštrukcie sú postavené v roku 2002. Sú to 1 ‚NP, podkrovie a garáž.

Rodinný

doni má nasledovnú dispozlciu:
v 1.PP sa nachádza schcdište, chodba, vstupná hala, kúpeía a WC, dielňa, posilňovňa,
práčovňa, kotolňa, sauna a bazén,
v 1.NP sa nachádza zádverie, schodište, predsieň, obývačka s krbom, kuchy5a, chodba, Wc,
sklad, garáž, terasa,
v podkrovi Sa nachédza chodba. WC a kúperňa, šatňa, 4 by, balkón.

Osadenie rodlnnéhc domu je do terénu v riemernej h[bke nad lm do 2rn so zvislou izoláciou
proti zemnej vlhkosti. Základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou. Murivo v IPF je
monolitický betón, ra 1.NP a podkroví je murivo hrúbky nad 40 cm do 50 cm so zatepleným
polystyrénom. Vodorovné konštrukcie sú monolitické betónově nad IPF a iNF, Schody sú
železobetóncvé s povrchom keranickej dlažby. Strecha je valbová, váznicová sústava pokrytá
škhdlou Tondach. K!ampiarske konštrukcie sů medené. Fasáda je omietka SAUMIT. Vnůtorné
úpravy povrchov v IPF so vápenno-cementově, dlažby keramické. Bazén má rozmery 3*4,40m

a je pokrytý keramickým obkladom. Okná sú drevené EURO s dvojvrstvovým zasklenim. Na
i.NP a v podkroví sú dvere z tvrdého dreva. Vnútorný rozvod vody je z pĹastových potrubí pre
studenú a teplú vodu. Karalizáciaje z PVC do verejnej kanalizáoie. Rozvod plynu v iPF je prs
plynový kotol. Elektroinštalácia je medená - svetelná a motorická s elektrickým rozvádzačom s
automatickým istenfm. Vráta garážové sú s automatickým ovládanirn. V kotclni je kondenzačný
kotol 29 KW Buderus. Ako dopinkový zdroj tepla slúži krb s uzatvoreným ohniskom na 1.NP S

výkonom 27 KW.
V kuchyni v iNF sa nachádza elektrický sporák s keramickou platňou, drezové umývadlo
nerezové, odsávač pár, umývačka riadu. V kúpeľni sa nachádza na iNF sprchovacl kút,
umývadlo, růrkové ohrievače. V podkroví je v kúpeťni plastová vaňa, smaltovaně umývadlo 2ks,
Wc a bidet Je tam osvetlenie bodové, keramický obklad stien a keramická dlažba.
V suteréne sa nachádza sauna, odpočiváreň s mozaikovým obkladom, keramická dlažba,
sprchovací kú(, bazén.

Vedľajšia stavba - sklad na p.č. 166713 sa nachádza severne od rodinného domu na parc.č.
1667/3 na rovinatom teréne. Prístuprá je z dvora zo západiej stnriy. Z cispozičného híadiska
cbsahuje dve miestnosU určené ako sklad záhradného náradia a dreva, podstienku a voliéru pra
psa.
Stavba je murovanej nosnej konštrukcie s valbovou strechou bez možnosti využitia podkrovia.
Základové pásy sú z prostého betónu 5 hydroizoáciou, obvodové steiy z pálenej tehly v
skladobnej hrůbke do 30 cm. Podhrad Won obitie krokiev strešnej konštrukcie. Vnútomá omietka
je vápenno-cementov, podlahy s povrchom cementový peter. Valbová strešná konštrukcia je



pokrytá škridlou Tondech. Vráta sú drevené ďJdjkr[dlové, elektroinštalácia jé évetelná iJ
motorická. V stavba je prívod studenej vody, bez vykurovania.

Plot uličný o dlžke 27,4 ni bol vybudovaný v roku 2002 zo strany ulice.
Plot záhradný O d[žke 152 m bol vybudovaný v roku 2002v záhrada.
Studňa kopaná híbky 4,5 m s priemerom 1000 mm bota vybudovaná v roku 1950v zadneJ Časti

‘ pozemku v záhrada.
Pripojka vody boIs vybudovaná v roku 2002 $ napojením na verejný vodovod.
Vodomerná šachta bole vybudovaná v roku 2002 pri vswpnej bráne rodinného domu.
Pripojka kanalizácie bota vybudovaná v roku 2002 s napojením na verejnů kanalizáciu,
Plynová pripojka bole vybudovaná v roku 2002 cez stredotlakový regulátor zemného plynu.
Elektrická pripojka bota vybudovaná v roku 2002 ako zemná s napojením na uličný rozvod.
Záhradné jazierko boto vybudované v roku 2002v záhrade.
Spevnená plocha —terasa s povrchom Z keramickej dlažby s plochou 13,36 fl2.

Pozemky spolu Nona jeden funkčný celok. Pozernok parc. č. 1667/5 je zastavaný ilavnou
stavbou - nadštandardným rodinným domom. Ostatré pozemky sů prirahlé a Noris oddychovĹ
časť ph rodinnom dome. V mieste je mcžnosť napojenia na všetky iržinierske siete vrátane
rozvodu zemného plynu. Priame napojenie z vedíajše‘ mestskej komunikácie.
Pozemok je oplotený s nadštandardnými sadovými úpravami a automatickým zavlažovanlm.

_________

Lokalita patrí R Iukrativnym obytným zónam v tesnej blízkosti centra mesta.

E.
Práva a Všetky nastedujúce záložné práva v pripade ú5pešnej dražby zanikajú v zmysle lSlma a
závázky l5lmd zákona č. 40164 Zb. (Občiansky zákonnik) a vydražiteY nadobúda predmet družby
viaznuce bez zaťaženia záložnými právami.
na
predmete ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA NEHNUTELNOSTI - KN PARCELU ČÍSLO 1667/5, 1667/3, 1667/1 A
dražby: RODINNÝ DOM Čs. 1186 NA p.Č. 1667/5 PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEĽA: VŠEOBECNÁ

ÚVEROVÁ BANKA as, MLYNSKĚ NIVY 1, BRATISLAVA (31320155). NA ZAKLADE
ZALOŽNEJ ZMLUW ČÍSLO: 001/050458/05-001/000 — DRUH POHLADÁVKY - ÚVER V
974(2005

ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA NEHNUTEĽNOSTI - KN PARCELU ČÍSLO 1667/5, 1667/3, 1667/1 A
DOM Čs. 1186 (DOM) NA 1667/5 PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEĽA: VÚB, as., MLYNSKÉ NIVY
1, BRATISLAVA (31320155) NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY - DRUH POHĽADÁVKY -

ÚVER V 135812005

Záložné právo na tam vedené nehnutefnosti - KN parcelu číslo 1667/3, 5, I a rodinný dom Čs.
1186 pra záložného veriteľa: Všeobecná úverová banka as., Mlynské Nivy 1, Bratislava
(31320155) na základe záložnej zmluvy Číslo: 001/016018/06-002/000 druh pohíadávky: Ovar V

) 56/2007

ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEĽNOSTI - KN PARCELU ČÍSLO 1667(1,
1567/3, 1667/5 A RODINNÝ DDM čs. 1156 NA P.Č. 1667/5 PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEĽA:
VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA a.s., MLYNSKÉ NIVY 1, BRATISLAVA (31320155) NA
ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ MLUVY ČÍSLO: 001(050458/07-004/000 DRUH FOHĽADÁVKY: ÚVER V
399112007

ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEĽNOSTI - KN-C PARCELU ČíSLO 1667/1,
1667/3 1667/5 A RODINNÝ DOM Čs. 1186 PRE ZÁLOŽNÉHO VER1TELA: VŠEOBECNÁ
ÚVEROVÁ BANKA as., MLYNSKÉ NIVY 1, BRATISLAVA (31320155) NA ZÁKLADE
ZÁLOŽNEJ ZMLUVY ČÍSLO: 001/016018/08-Q03/000 DRUH POHLADÁVKY: UVER V
820/2008

Záložné právo na tam vedené nehnuteľnosti - pozemok registra C KN parcelně Čís‘o 1667(1,
1657/3, 1667/5 a stavba so sůpisným čislom 1186 na pozemku registra C KN S parcelným
čislom 1667/5 v prospech Lýdia Klikačová rod. Figuliová nar. 29.3,1962 a Jozef KIikaČ rod.
KIikač nar. 20.5.1960 obaja bytem Kamenárska 149, Hliník na Hronem na základe záložnej
zmluvy - póžička V 2738/2011

Vl.1 Kniško Juraj Ing. - spoluvlastnIcky podiel 1/1 - EXekuČný prikaz na vykonanie exekúcie
zriadenĺm exekuČného záložného práva na nehnuteínosti EX 3128/2011, Mgr. Stanislav Polák,



Nitra, Z-5548/201 I

Vl. Kriško Juraj - Exekučný prlkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteínosti Ez 664/li, M

JUDr. Bronislava Pračková Žiar nad Hronom, P-l 98/2012,
H

Vl. Kriško Juraj - Exekučný prlkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehruteinosť U
EX2539/11, JUDr. Marcel Kroupa Myjava, 1-842/2012,

VI. Kriško Juraj - Exekučný prikaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteinosV
EX4091/1l, JUDr. Marcel Kroupa Myjava, 1-843/2012,

VI. K-iško Juraj - EXekučrý prkaz na zriadenle exekučného zäložněho práva na nehnutefnosť

EX 1342/II, JUDr. LLCi3 Ulianková Zvolen, 1-928/2012,

Vl. Kňško Juraj - ExekuČný prika2 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteinost‘

EX 1765111, JUDr. Lucia Ulianková Zvolen, 1-929/2012,

Vl. Kriško Juraj - Exekučný prikaz na vykonanie exekúcie pedajom nehnutefnosti EX
2049/2011, Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD, Nové Mesto nad Váhom, P-331/2C12,

Vl. Kriško Juraj - EXekučný prikaz na vykonanie exekúcie zriadenlm exekučněho záložného
práva na rehnute[nosť EX 2049/2011, Mgr. ng. Ivan Šteiner, PhD, Nové Mesto nad Váhon, Z
1186/2012,

Vl. Kriško Juraj - Exekučný prikaz na vykonanie exekúcie zriadenim exekučného záložného
práva na nehnuteinosti EX 1524/2011, JUDr. Ján Debnár Detva, Z-141812012,

Vl. Kriško Juraj - Exekučny príkaz na vykonanie exekúcia zriadenin exekucneho zäložného
práva na nehnu[einosť EX 64/2012, Mgr. Stanislav Polák Nitra, Z-2410/2012,

Vl. Kriško Juraj - Záložné právo pre Mesto Žamovica, čj. 03386/1/2012, Z413112012,

Vl. Kriško Juraj - Záložné právo pre Daňový úrad Banská Bystrica, č. 9600501/5/
3005371 /2012/PrRo, Z- 4593/2012,

Vl. Kriško Juraj - Exekučný pr[kaz na zriadenie eXekučného záložného práva na nehnutel‘nosd
EX 1501/2012, Mgr. Dušan Čerešňa Trnava, Z-82/2013,

Vl. Kriško Juraj - EXekučný príkaz na zrladenie exekučného záložného práva na nehnutenosti
EX 1680/12, Mgr. Pavel Mika Zvolen, Z-422/2013,

Vl. Kriško Juraj - Záložná právo na parc. CKN 1667/5 pre Mesto Lipt. Mikuláš, Č. DaR: 2012/
06563/1-Pr, Z- 4832/2012,

VL.Kňško Juraj - Exekučný prlkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteinost
Ex 34/14, JUDr. Bronislava Pračková Žiar nad Hronom, 1-179012014,

Vl. Kriško Juraj - ExekuČiý prikaz na vykonanie exekúcie zriadenlm exekučného záložného
práva na nehnuteinosti EX 554/2013, JUDr. Jana Debnárová Lučenec, Z-l 042/2015,

Vl.Kriško Juraj - Exekučný pr[kaz na vykonanie exekúcie ziadenlm exekučného záložného
práva na nehnuteinosU 6(6701)14, JUDr. Anetta Danešová Vráble, Z-2592/2015

F.
Spbsob stanovenia Hodnota oredmetu dražby bcla zistená podia znaleckého posudku č. 212/2016,
cry predmetu ktorý vypracoval Ing. Andrej Gálik, znalec ‘i odbore Stavebnlctvo, oďveWie:
dražby. pozemně stavby, odhad hodnoty nehnutefncsti zapisaný v zoznama znalcov,

lmcčnikov a prekladaterov vedenom Mnisterstvorn spravodlivcsti Slovenskej
repubiky pod čislorn 91C840.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 08.102016
321.000,00 € (slovom: tristodvadsat‘jcdenttsíc eur)



G.
LNainižšle podanie: 240.750,00 € (slovom: dvestoštyridsaťtlslcsedemstopäťdesiat eur)
Minimálne prihodenie: 3.000,00 € (slovom: tritisic eur)

H.
Dražobná zábezpeka: 20.000,00 € (slovom: dvadsaťtisíc eur)
Spösob iloženia 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobnika 6. SK7I 0200 0000
dražobnej zábezpeky: 0019 5703 8659 (BIC:SUBASKBX), vedený vo VUB, as. s variabilným symbolem

3512017.
2. V hotovosti do pokladna v sídle dražebníka alebo v rnieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Doklad preukazujúci 1. Originál prikazu na úhradu peňažných prostriedkov ve výške dražobnej
zloženie dražobnej zábezpeky. Účastník bude pdpustený k dražbe, ak do oNorenia dražby bude
zábezpeky. dražobn zábezpeka pripsaná na účet dražobníka,

2. Prljmový pokladničný doklad na hotovos ve výške dražobnej zábezpeky,
Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej
iábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladna dražebníka,
3. Originál alebo overená kbpia p-eukazujúca vystavenie benkova] záruky,
4. Originál alebo overenú kópiu dckladu preLkazujúceho notársku úschovu.

Lehola na zloženie Dc otvorenia dražby.
dražobneJ zábezoeky.
Vrátenie dražobnej Bez zbytočného odkladu po skončení dražby v hotovosti aebo bezhotovostnýn
zábezpeky. prevodom na účet účastníka dražby.

CN.
Spósob úhrady ceny Vydražiter je povinný zaplatiť cenu dcsiahnutú vydražením v hotovosti do pokladna
dosiahnutej v sídle dražebníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladům na účet
vydraženim. dražobníka Č. SK71 0200 0000 0019 5703 8659 (BlC:SUBASKBX), vedený ve

VUB, es. s variabilným symbolom 3512017 a to do 15 dnr odo dňa skončenia
dražby v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR; v
opačnom prípade hmeď po ukončení dražby.

Obhliadky predmetu 1. 27.07.20170 11:00 hod.
dražby 2. 09.08.20170 11:00 hod.
Organizačné Záujemcovia o obhliadku se ohlásla aspoň jeden deň pred konanlm obhliadky na
opatrania. tel. Č.: 02/5949 0111, Po-Pi 8:00 - 16:00. Vzmysle 12 ods. 2 a 13 zákona č.

527/2002 Z.z. o dobrovolných dražbách je vlastník predmetu dražby, držitei alebo
nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených
term lnoch.

J.
Nadobudnutie kk vydražřteí zaplatí cenu dosíahrutú vydražením v ustanovenej lehote, orechádza
vlastnIceho práva k na neho vlastnicke právo dňom udelenia priklepu; to neplatí, ak je vydražiterom
predmetu dražby. osoba, «orá je povinná zapisať sa do registra partnerov verenéhc sektora podía

osobitného predpisu, ak v čase priklepu nie je zapísaná v zcmto registň. Dražebník
vydá bez zbytočného odkladL po nadobudnuti vlastn[ckeho alebo mého práva
vydražiteFovi powrdenie o vydraženi predmetu dražby a v pripadoch, v kterých sa o
priebehu dražby spisuje notárska zápisnca vydá dražobník vydraž teľovi dve
vyhotovenia_osvedčeného_odpisu_notárskej_zápisnice.

Podmienky 1. Po nadobudnutí vlastnickeho práva alebo mého práva k predmetu dražby
odovzdania predmetu odovzdá dražobnik bez zbytečného odkladu vydmžiteFovi predmet dražby a listiny,
dražby. ktoré osvedčujů vlastnlcke právo a sú nevyhnutné na nakladanie 5 predmetom

dražby alebo osvedčujú inó práva vydražitera k predmetu dražby a vydražiteľ
prevzaUe predrnetu dražby pisomne potvrdí.
2. Ak ide O nehnuteínosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúcivlastnikje
povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeneho odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteía bez zbytečných prieťahov.
Dražobnik je povinný na mieste sp[sať zápisnicu o odovzdan predmetu drazby.
Zápisnicu o odovzdani predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu



K.

L.
Mano a priezvisko notám: JUDr. Marta Pavlcvičová
Sídlo: Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava

I

Za dražobníka:

V Bratislava, dňa

PeČiatka:

Podpis

M‘ Zci.h‘ľ

Fun kcia: pokwitta p ťč%-sJ 4t?

Dražobná spoločnost‘, as.

t
‘Jfl (ruui \1)‘j

Za navrhovatera:

V Bratisave, dňa24. JÚL 2017
VůB,a.s.

Pečiatka: ‘
Iynské nivy I

Podpis: .

25

gr. Marek Jakab
Funkcia: vedúci oddelenia Správa a vymáhanie

rizikových Pohrad)tok vůs, as.

dražby, vydražitel a dražobnik. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane
predchádzajúc! vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteí. Ak niektorá osoba
odmietne zápisnicu podpisať alebo ju prevziaV, táto skutočnosť sa vyznačí v

zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osoba.
3. Všetky náklady spojené s odovzdanlm a prevzatim predmetu dražby nesia
vydražitel. Táto povinnosť sa nevztahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak oh

svojou vinou spčsobií predchádzajúoi vlastník, majite alebo dražobnlk alebo ak rn

tieto náklady vzr.ikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteíovi za škodu
wĎsobenú omeškanlm s cdovzdanim predmetu dražby.

—

Poučenie podía 21
ods. 2 až 6 zákona
527/2002 Z.z. o
dobrovoťných
dražbách

1. V pripade, ak sa spochybňije platnosU záložnej zmluvy alebo bolí porušené
ustanovenia zákona o dobrovorných dražbách, může osoba, «orá tvrdí, že tým
bole dotknutá na svojich právach, požiadať, súd, aby určIl neplatnost‘ dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak se neuplatni do troch mesiacov
odo dňa priklepu, ak důvody neplatnosti dražby sůvisia co spáchanim trestného
Činu a zároveň ideo dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník
predmetu dražby v čase priklepu hlásaný trvalý pobyt podra zákona č. 25311998
Z.z. o blásenl pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateíov
Slovenskej republiky v znení zákona Č. 454/2004 Z.i, v tomto prlpade je možné
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná Ian tá časĽ dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podía bodu Ĺ písmena K tohto
oznámenia o dražbe, je povInná oznámit prislušnému OkresnémL úradu —

katastrálnernu odboru začatie súdneho konania.
3. Učastníkorn súdneho konania o neplatnosť dražby podía bodu 1. pismena K
tohto oznámenia o dražbe, sů navrhovater dražby, dražobník, vydražitet
predchádzajúci vlastik a doUcnLtá osoba podía bodu 2. písmena K tohto
oznánenia o dražbe.
4. Ak sůd urči dražbu za neplatná, účinky pr/klepu zankajú ku dňu pr/klepu.
5. NeplatnosV dražby nie je možné vysloviť z důvodu oneskoreného začatia
dražby, ak holo pričinou oneskoreného začatia dražby konanie hej dražby tým
stým dražcbnikom na tom storn mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby mé ako vlastnicke právo,
vvkonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Š

Podpis

Ing. Vladimir Horváth
Funkcia: vedůci oddelenia Správa Watch List,

VÚB, as. JI



PodI‘a knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravost‘ podpisu: Ing. Vladimír Horváth, dátum

narodenia ‚ r.Č. ‚ bytom ktorého(ej)
totožnost‘ som zistil(a) zákonným spčsobom, spósob zistenia totožnosti: plamý doklad totožnosti - ůradný doklad:
Dbčiansky preuka2, séria Walebo číslo: ‚ ktoiý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a).
Centrálny register osvedčných podpisov pridelil podpisu poradové čislo O 579718/2017.
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Katarina Tihányiová 6‘
zamestnankyňa poverená notárom
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o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pnvosf podpisu: Mgr. Marek Jakab, dáwm narodenia
L bytom ‚ ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným

spósobom, spósob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria aialebo
číslo: ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpisal(a). Cenlrálny register osvedčených podpisov
pridelil podpisu poradové číslo Q 579717/2017.

6uiibťcčť %
Bratislava dňa 24.7.2017

Katarina Tihányiová
zamestnankyňa poverená notárom
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o pravosti podpisu

Bratislava dňa 247.2017
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