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LICITOR group, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o 
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o 
dobrovoľných dražbách") zverejňuje na základe návrhu v zmysle ustanovenia § 17 zákona o 
dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o opakovanej dražbe:

Dražobník: LICITOR group, a.s.
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina 
36 421 561
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka: 10476/L.
JUDr. Tomáš Šufák, prokurista spoločnosti
drazby@licitor.sk

Sídlo:
IČO:
Zapísaný:
V zastúpení: 
E-mail:

Okresný súd Žilina
Pavla Orságha Hviezdoslava 28, 010 01 Žilina

Navrhovateľ:
sídlo:

konajúci prostredníctvom povereného súdneho komisára:

JUDr. Dana Tabačková, notárka 
Daniela Dlabača 773/29, 010 01 Žilina 
50439791

sídlo:
IČO:

sídlo dražobníka - Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina 
(dražobná miestnosť - na 2. poschodí)

Miesto konania dražby:

Dátum konania dražby: 20.12.2018

Čas otvorenia dražby: 09:30 hod.
(účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

2. kolo dražbyDražba:

Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti so všetkými ich 
súčasťami a príslušenstvom:

Predmet dražby:

Číslo LV Katastrálne územie Katastrálny odbor 
okresného úradu

Ploštín Liptovský Mikuláš367
Pozemky parcely registra „E":

Číslo LVDruh pozemku VýmeraPare. č.
Trvalé trávne porasty 456 m2 3671351

Výška spoluvlastníckeho podielu poručiteľa:
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

1/28
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Číslo LV Katastrálne územie Katastrálny odbor 
okresného úradu

Ploštín798 Liptovský Mikuláš
Pozemky parcely registra „E":

Číslo LVPare. č. Druh pozemku Výmera
307/1 Orná pôda 298 m2 798
561/2 Zastavané plochy a 

nádvoria
2 m2 798

Výška spoluvlastníckeho podielu poručiteľa; 1/28
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Číslo LV Katastrálne územie Katastrálny odbor 
okresného úradu

Ploštín Liptovský Mikuláš811
Pozemky parcely registra „E":

Číslo LVPare. č. Druh pozemku 
Záhrady

Výmera
427/1 864 m2 811
428/1 Zastavané plochy a 

nádvoria
456 m2 811

Záhrady429 47 m2 811
580/4 Orná pôda 29 m2 811

Orná pôda1146/4 65 m2 811
1147/5 Orná pôda 55 m2 811
Výška spoluvlastníckeho podielu poručiteľa:
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

19/105

Číslo LV Katastrálne územie Katastrálny odbor 
okresného úradu

Ploštín Liptovský Mikuláš812
Pozemky parcely registra „E":
Pare. č. Číslo LVDruh pozemku Výmera
427/2 Záhrady 257 m2 812
428/2 Zastavané plochy a 

nádvoria
58 m2 812

Výška spoluvlastníckeho podielu poručiteľa:
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

12/70

£
Číslo LV Katastrálne územie Katastrálny odbor 

okresného úradu
Liptovský MikulášPloštín915

Pozemky parcely registra „E":
Číslo LVVýmeraPare. č. Druh pozemku

Orná pôda 88 m21147/7 915
Výška spoluvlastníckeho podielu poručiteľa;
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

1/56

Vo vlastníctve: Pavol Čupka, rod. Čupka, nar.: 15.06.1955, naposledy 
bytom Segnerova 3400/4, Žilina (zomrel 09.10.2016) vo vyššie 
uvedenom príslušnom spoluvlastníckom podiele.
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Opis predmetu dražby: Pozemky k. ú. Ploštín
Predmetné pozemky sa nachádzajú v k. ú. Ploštín mesta Liptovský 
Mikuláš, v južnej časti, v zastavanom území aj mimo zastavaného 
územia.

PARC. REGISTRA „E" Č. 307/1 V ZÚO K. Ú. PLOŠTÍN, LV Č. 798 (ČASŤ 
S HALOU)
Predmetný pozemok KN-E č. 307/1 - orná pôda o výmere 298 m2, v 
katastrálnom území Ploštín, obec Liptovský Mikulkáš, okres 
Liptovský Mikuláš, s podielom 1/28, sa nachádza v zastavanom území 
obce, na jej okraji, prístupný po spevnenej komunikácii, v lokalite so 
zástavbou rodinných domov so štandardným vybavením, s možným 
napojením na technickú infraštruktúru obce - elektrická energia, 
vodovod a kanalizácia. Dopravná dostupnosť mestskej hromadnej 
dopravy mesta Liptovský Mikuláš. Povyšujúcim faktorom je zvýšený 
záujem o nehnuteľnosti v danej lokalite. Redukujúcim faktorom je 
skutočnosť, že na pozemku sa nachádza stavba haly bez evidencie v 
katastri nehnuteľnosti, z čias minulých období. Pozemok, ktorý je 
evidovaný na mape určeného operátu, bol identifikovaný na 
katastrálnej mape, bez založenia listu vlastníctva, ako časť parcely KN 
- C č. 6624/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13492 m2, na 
ktorom je postavená inžinierska stavba - miestna komunikácia, a ako 
časť parcely KN - C č. 320/1 trvalý trávny porast o výmere 1324 m2, 
pozemok lúk a pasienkov s trvalým trávnym porastom alebo dočasne 
nevyužívaný ako trvalý trávny porast, v zastavanom území obce. V 
zmysle Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, je pozemok 
určený čiastočne ako miestna komunikácia a čiastočne ako obytné 
územie s prevahou rodinných domov.
Pretože nie ie geometrickým plánom určená presná vvmera
jednotlivých častí s rozdielnym využitím, všeobecná hodnota
pozemku - trvalé trávneho porastu, na ktorom ie postavená hala, ie
stanovená jednotkovou hodnotou za mernú jednotku 1 m2, a preto nie
ie stanovená hodnota spoluvlastníckeho podielu.

PARC. REGISTRA „E" Č. 307/1 V ZÚO K. Ú. PLOŠTÍN, , LV Č. 798 (ČASŤ 
S KOMUNIKÁCIOU)
Predmetný pozemok KN-E č. 307/1 - orná pôda o výmere 298 m2, s 
podielom 1/28, v katastrálnom území Ploštín, obec Liptovský Mikuláš, 
okres Liptovský Mikuláš, sa nachádza v zastavanom území obce, na 
jej okraji, prístupný po spevnenej komunikácii, v lokalite so zástavbou 
rodinných domov so štandardným vybavením, s možným priamym 
napojením na technickú infraštruktúru obce - elektrická energia, 
vodovod a kanalizácia. Dopravná dostupnosť mestskej hromadnej 
dopravy mesta Liptovský Mikuláš. Pozemok, ktorý je evidovaný na 
mape určeného operátu, bol identifikovaný na katastrálnej mape, bez 
založenia listu vlastníctva, ako časť parcely KN - C č. 6624/1 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 13492 m2, na ktorom je postavená 
inžinierska stavba - miestna komunikácia, a ako časť parcely KN - C č. 
320/1 trvalý trávny porast o výmere 1324 m2, pozemok lúk a 
pasienkov s trvalým trávnym porastom alebo dočasne nevyužívaný 
ako trvalý trávny porast, v zastavanom území obce. V zmysle
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Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, je pozemok určený 
čiastočne ako miestna komunikácia a čiastočne ako obytné územie s 
prevahou rodinných domov. Pretože nie je geometrickým plánom 
určená presná výmera jednotlivých častí s rozdielnym využitím.
všeobecná hodnota pozemku - miestnej komunikácie je stanovená
jednotkovou hodnotou za mernú jednotku 1 m2, preto nie je stanovená
hodnota spoluvlastníckeho podielu.

PARC. REGISTRA „E" Č. 561/2 V ZÚO K. Ú. PLOŠTÍN,, LV Č. 798 
Predmetný pozemok KN-E č. 561/2 - zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 2 m2, v katastrálnom území Ploštín, obec Liptovský Mikuláš, 
okres Liptovský Mikuláš, sa nachádza v zastavanom území obce, ako 
časť miestnej komunikácie, v lokalite so zástavbou rodinných domov 
so štandardným vybavením, s technickou infraštruktúrou obce - 
elektrická energia, vodovod, kanalizácia. Dopravná dostupnosť 
mestskej hromadnej dopravy mesta Liptovský Mikuláš. Pozemok, 
ktorý je evidovaný na mape určeného operátu, bol identifikovaný na 
katastrálnej mape, bez založenia listu vlastníctva, ako časť parcely KN 
- C č. 6624/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13492 m2, na 
ktorom je postavená inžinierska stavba - miestna komunikácia, v 
zastavanom území obce. V zmysle Územného plánu mesta Liptovský 
Mikuláš, je pozemok určený ako miestna komunikácia.

PARC. REGISTRA „E" Č. 427/1 V ZÚO K. Ú. PLOŠTÍN,, LV Č. 811 
Predmetný pozemok KN-E č. 427/1 - záhrada o výmere 864 m2, v 
katastrálnom území Ploštín, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 
Mikuláš, sa nachádza v zastavanom území obce, prístupný cez iný 
pozemok, v lokalite so zástavbou rodinných domov so štandardným 
vybavením, s možným napojením na technickú infraštruktúru obce - 
elektrická energia, vodovod a kanalizácia. Dopravná dostupnosť 
mestskej hromadnej dopravy mesta Liptovský Mikuláš. Povyšujúcim 
faktorom je zvýšený záujem o nehnuteľnosti v danej lokalite. 
Redukujúcim faktorom je obmedzený prístup na pozemok cez iný 
pozemok. Pozemok, ktorý je evidovaný na mape určeného operátu, 
bol identifikovaný na katastrálnej mape, bez založenia listu 
vlastníctva, ako časť parcely KN - C č. 427 trvalý trávny porast o 
výmere 1514 m2, alebo dočasne nevyužívaný ako trvalý trávny porast, 
v zastavanom území obce. V zmysle Územného plánu mesta 
Liptovský Mikuláš sa jedná o obytné územie s prevahou rodinných 
domov.

é

PARC. REGISTRA „E" Č. 428/1 V ZÚO K. Ú. PLOŠTÍN,, LV Č. 811 
Predmetný pozemok KN-E č. 428/1 - zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 456 m2, , v katastrálnom území Ploštín, obec Liptovský 
Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, sa nachádza v zastavanom území 
obce, prístupný z verejnej spevnenej komunikácie, v lokalite so 
zástavbou rodinných domov so štandardným vybavením, s priamym 
napojením na technickú infraštruktúru obce - elektrická energia, 
vodovod a kanalizácia. Dopravná dostupnosť mestskej hromadnej 
dopravy mesta Liptovský Mikuláš. Povyšujúcim faktorom je zvýšený 
záujem o nehnuteľnosti v danej lokalite. Pozemok, ktorý je evidovaný
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na mape určeného operátu, bol identifikovaný na katastrálnej mape, 
bez založenia listu vlastníctva, ako časť parcely KN - C č. 428 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 533 m2, v zastavanom území 
obce. V zmysle Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš sa jedná o 
obytné územie s prevahou rodinných domov.

PARC. REGISTRA „E" Č. 429 V ZÚO K. Ú. PLOŠTÍN,, LV Č. 811 
Predmetný pozemok KN-E č. 429 - záhrady o výmere 47 m2, v 
katastrálnom území Ploštín, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 
Mikuláš, sa nachádza v zastavanom území obce, prístupný z verejnej 
spevnenej komunikácie, v lokalite so zástavbou rodinných domov so 
štandardným vybavením, s priamym napojením na technickú 
infraštruktúru obce - elektrická energia, vodovod a kanalizácia. 
Dopravná dostupnosť mestskej hromadnej dopravy mesta Liptovský 
Mikuláš. Povyšujúcim faktorom je zvýšený záujem o nehnuteľnosti v 
danej lokalite. Pozemok, ktorý je evidovaný na mape určeného 
operátu, bol identifikovaný na katastrálnej mape, bez založenia listu 
vlastníctva, ako parcela KN - C č. 429 záhrady o výmere 44 m2, v 
zastavanom území obce. V zmysle Územného plánu mesta Liptovský 
Mikuláš sa jedná o obytné územie s prevahou rodinných domov.

V

PARC. REGISTRA „E" Č. 580/4 V ZÚO K. Ú. PLOŠTÍN,, LV Č. 811 
Predmetný pozemok KN-E č. 580/4 - orná pôda o výmere 29 m2, v 
katastrálnom území Ploštín, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 
Mikuláš, sa nachádza v zastavanom území obce, ako časť miestnej 
komunikácie, v lokalite so zástavbou rodinných domov so 
štandardným vybavením, s technickou infraštruktúrou obce - 
elektrická energia, vodovod, kanalizácia. Dopravná dostupnosť 
mestskej hromadnej dopravy mesta Liptovský Mikuláš. Pozemok, 
ktorý je evidovaný na mape určeného operátu, bol identifikovaný na 
katastrálnej mape, bez založenia listu vlastníctva, ako časť parcely KN 
- C č. 1930 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6092 m2, na ktorom 
je postavená inžinierska stavba - miestna komunikácia, v zastavanom 
území obce, aj v zmysle Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš.m
PARC. REGISTRA „E" Č. 1146/4 A 1147/5 V ZÚO K. Ú. PLOŠTÍN, , LV Č.
811
Predmetný pozemok KN-E č. 1146/4 - orná pôda o výmere 65 m2, a 
pozemok KN-E č. 1147/5 - orná pôda o výmere 55 m2, v katastrálnom 
území Ploštín, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, sa 
nachádza v zastavanom území obce, v areáli hospodárskeho dvora, s 
možnosťou napojenia na technickú infraštruktúru v dosahu - 
elektrická energia. Dopravná dostupnosť mestskej hromadnej 
dopravy mesta Liptovský Mikuláš. Redukujúcim faktorom je 
nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie. Pozemok, ktorý je 
evidovaný na mape určeného operátu, bol identifikovaný na 
katastrálnej mape, bez založenia listu vlastníctva, ako časť parcely KN 
- C č. 1643/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32402 m2, na 
ktorom je dvor, v zastavanom území obce. V zmysle Územného plánu 
mesta Liptovský Mikuláš ako zmiešané územie s prevahou občianskej 
vybavenosti.
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Parc, registra „E" č. 427/2 v ZÚO k. ú. Ploštín, , LV č. 812 
Predmetný pozemok KN-E č. 427/2 - záhrada o výmere 257 m2, v 
katastrálnom území Ploštín, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 
Mikuláš, sa nachádza v zastavanom území obce, prístupný cez iný 
pozemok, v lokalite so zástavbou rodinných domov so štandardným 
vybavením, s možným napojením na technickú infraštruktúru obce - 
elektrická energia, vodovod a kanalizácia. Dopravná dostupnosť 
mestskej hromadnej dopravy mesta Liptovský Mikuláš. Povyšujúcim 
faktorom je zvýšený záujem o nehnuteľnosti v danej lokalite. 
Redukujúcim faktorom je obmedzený prístup na pozemok cez iný 
pozemok. Pozemok, ktorý je evidovaný na mape určeného operátu, 
bol identifikovaný na katastrálnej mape, bez založenia listu 
vlastníctva, ako časť parcely KN - C č. 427 trvalý trávny porast o 
výmere 1514 m2, alebo dočasne nevyužívaný ako trvalý trávny porast, 
v zastavanom území obce. V zmysle Územného plánu mesta 
Liptovský Mikuláš sa jedná o obytné územie s prevahou rodinných 
domov. 3
PARC. REGISTRA „E" Č. 428/2 V ZÚO K. Ú. PLOŠTÍN,, LV Č. 812 
Predmetný pozemok KN-E č. 428/2 - zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 58 m2, v katastrálnom území Ploštín, obec Liptovský Mikuláš, 
okres Liptovský Mikuláš, sa nachádza v zastavanom území obce, 
prístupný z verejnej spevnenej komunikácie, v lokalite so zástavbou 
rodinných domov so štandardným vybavením, s priamym napojením 
na technickú infraštruktúru obce - elektrická energia, vodovod a 
kanalizácia. Dopravná dostupnosť mestskej hromadnej dopravy 
mesta Liptovský Mikuláš. Povyšujúcim faktorom je zvýšený záujem o 
nehnuteľnosti v danej lokalite. Pozemok, ktorý je evidovaný na mape 
určeného operátu, bol identifikovaný na katastrálnej mape, bez 
založenia listu vlastníctva, ako časť parcely KN - C č. 428 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 533 m2, v zastavanom území obce. V 
zmysle Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš sa jedná o obytné 
územie s prevahou rodinných domov.

z*
PARC. REGISTRA „E" Č. 1147/7 V ZÚO K. Ú. PLOŠTÍN,, LV Č. 915 
Predmetný pozemok KN-E č. 1147/7 - orná pôda o výmere 88 m2, v 
katastrálnom území Ploštín, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 
Mikuláš, sa nachádza v zastavanom území obce, v areáli 
hospodárskeho dvora, s možnosťou napojenia na technickú 
infraštruktúru v dosahu - elektrická energia. Dopravná dostupnosť 
mestskej hromadnej dopravy mesta Liptovský Mikuláš. Redukujúcim 
faktorom je nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie. Pozemok, 
ktorý je evidovaný na mape určeného operátu, bol identifikovaný na 
katastrálnej mape, bez založenia listu vlastníctva, ako časť parcely KN 
- C č. 1643/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32402 m2, na 
ktorom je dvor, v zastavanom území obce. V zmysle Územného plánu 
mesta Liptovský Mikuláš ako zmiešané územie s prevahou občianskej 
vybavenosti.
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Parc, registra „E" č. 1351 k. ú. Ploštín, , LV č. 367 
Predmetný pozemok sa nachádza v juhovýchodnej časť extravilánu 
mesta Liptovský Mikuláš, k. ú. Ploštín. Terén pozemku je svahovitý so 
severnou orientáciou svahu. Okraje pozemku sú porastené 
náletovými drevinami.

Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží".

Práva a záväzky 
viaznuce na predmete 
dražby: LV č. 367

Bez zápisu.

LV č. 798
Bez zápisu.

LV č. 811
Bez zápisu.V
LV č. 812
Bez zápisu.

LV č. 915
Bez zápisu.

Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu. 
PRECHODOM vlastníckeho práva zanikajú všetky záložné práva 
viaznuce na predmete dražby.

Poznámka:

Všeobecná hodnota 
podľa vyhlášky 
492/2004 Z. z.: 
znalecký posudok č.: 
vypracoval:

9839,18 € (slovom: deväťtisícosemstotridsaťdeväť eur 18 centov)
13/2018 zo dňa 10.05.2018
Ing. Emília Hasíková, znalec v odbore stavebníctvo

Najnižšie podanie: (slovom: štyritisícdeväťstodvadsať eur)4.920,- €

Minimálne prihodenie: (slovom: jednosto eur)100,- €

Dražobná zábezpeka: (slovom: jedentisícštyristo eur)1.400,- €

Spôsob zloženia 
dražobnej zábezpeky: 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 2621858260/1100, 

vedený v Tatra banka, a.s. pod V.S.: 500218 (SWIFT TATRA banka, 
a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) najneskôr 
do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom 
povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou 
prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za 
predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
4. vo forme notárskej úschovy.
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Doklad o zložení 
dražobnej zábezpeky: 1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške 

dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do 
otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet 
dražobníka.
2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3. originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúca 
vystavenie bankovej záruky.
4. originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho 
notársku úschovu.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou 
kartou.

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.

Adresa na zloženie 
dražobnej zábezpeky: LICITOR group, a.s. Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, alebo v mieste 

konania dražby, najneskôr pred otvorením dražby.

Vrátenie dražobnej 
zábezpeky: Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v 

hotovosti, bude dražobná zábezpeka vrátená hneď po skončení 
dražby.
Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku 
bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, bude dražobná 
zábezpeka vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby 
bezhotovostným prevodom na účet označený účastníkom dražby.

Spôsob úhrady ceny
dosiahnutej
vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením 

v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným 
prevodom na účet dražobníka č. 2621858260/1100, vedený v Tatra 
banka a.s. (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 
0000 0000 2621 8582 60) a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. 
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny 
dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením 
vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu 
dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

1. termín: 05.12.2018 o 14:00 hod.
2. termín: 13.12.2018 o 14:00 hod.

Termín obhliadky:

Organizačné opatrenia: Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 
24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č.: 0918 834 834. 
Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o 
dražbe po predchádzajúcej dohode s dražobníkom. Bližšie informácie 
na t. č.: 041/763 22 34.
V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných 
dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca
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povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby 
v stanovených termínoch.

Nadobudnutie 
vlastníckeho práva 
k predmetu dražby: V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. 

o dobrovoľných dražbách ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú 
vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo 
dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po 
nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie 
o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu 
dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve 
vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 
dní. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom 
zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku 
dražby.

V Podmienky 
odovzdania 
predmetu dražby: a. ) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 zákona

č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách,
b. ) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh
dražby podľa § 29 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva 
k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu 
vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú 
vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom 
dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. 
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci 
vlastník povinný v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, odovzdať vydražený 
predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu 
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez 
zbytočných prieťahov vydražiteľovi. Dražobník je povinný na 
mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu 
o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník 
predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie 
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia 
dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu 
podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici 
a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom 
dražobník túto osobu poučí.

V prípade, ak predchádzajúci vlastník neposkytne nevyhnutnú
súčinnosť pri odovzdaní predmetu dražby a v prípade akejkoľvek
spôsobenej škody, ktorá by vznikla v súvislosti s jeho protiprávnym
konaním, môže byť zaviazaný na jej úhradu podľa S 33 ods. 8 zákona
č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v spojitosti s S 420 a nasl.
Občianskeho zákonníka.
Všetky náklady spojené s odovzdaní a prevzatím predmetu dražby
nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby
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prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania
predmetu dražby.

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky 
ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a 
dostavila sa s cieľom urobiť podanie.

Upozornenie:

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby 
predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do 
začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
V zmysle §151ma ods. 5 zákona č.40/1964 Zb. v znení neskorších 
predpisov v prípade výkonu záložného práva prednostným záložným 
veriteľom uloží prednostný záložný veriteľ zvyšok z výťažku predaja 
zálohu prevyšujúci pohľadávku po odpočítaní nevyhnutne a účelne 
vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom záložného práva do 
notárskej úschovy. Zvyšok zo sumy dosiahnutej vydražením po 
odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti 
s výkonom záložného práva bude uložený do notárskej úschovy 
u notára osvedčujúceho priebeh dražby. í

V zmysle § 5 ods.9 zákona č. 527/2002 Z. z. účastníkom dražby 
nemôže byť dlžník a manžel dlžníka; nikto nemôže dražiť v ich mene.

Poučenie: V zmysle § 21 zákona č. 527/2002 Z. z.:

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže 
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať 
súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia 
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa 
príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so 
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v 
ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu 
hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu;12b) v tomto prípade 
je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V 
prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa 
takýto rozsudok týka (§ 23).

(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná 
oznámiť príslušnému katastrálnemu odboru začatie súdneho konania.

(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 
sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci 
vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za 
neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Ak je dražba zmarená vydražiteľom, dražobná zábezpeka zložená 
vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov 
zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa 
zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý 
spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade
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nákladov dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti 
vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý 
spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť 
tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním 
zložená; to platí aj na náklady opakovanej dražby konanej v dôsledku 
zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného 
začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie 
inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak 
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k 
predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku 
predmetu dražby.

Notár osvedčujúci 
priebeh dražby: JUDr. Ľudmila Chodelková so sídlom Ul. 1. Mája č. 5,010 01 Žilina

b. Í2. f cfV Žiline, dňa

Za navrhovateľa: Za dražobníka:/
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JUDT. Dana Tabačková 
súdny komisár
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Rovnopis Oznámenia o opakovanej dražbe je v zmysle § 17 ods. 7 zákona č, 527/2002 Z.z. uložený v sídle dražobníka.

ŠT'

mí! g1 LICITOR group, a.s. 
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina 
IČO: 36 421 561

tel: 041 763 22 34 
fax: 041 7003 127 
Ucitor@lidtor.ski i

vi

mailto:Ucitor@lidtor.sk


OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihv osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: JUDr. Dana Tabačková, dátum
bytom

zákonným spôsobom, spôsoo zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz
, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register 

osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 962850/2018.

narodenia ktorého(ej) totožnosť som zisl

séria a/alebo číslo:

Žilina dňa 4.12.2018
Marcela Fabšíková

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku)


