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ZVESENÁ DŇA: rĹ 1 03 2018
PODPIS:

Oznámenie o dražbe
(D 5150316)

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. 373/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o
dobrovoľných dražbách") zverejňuje na základe návrhu záložného veriteľa v zmysle ustanovenia § 17
zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o dražbe:

Dražobník:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:
V zastúpení:

LICITOR group, a.s.
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
36 421561
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka:
10476/L.
JUDr, Tomáš šufák, prokurista spoločnosti

Navrhovateľ:
Sídlo:
.IČO:
V zastúpení:

Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš
Kollárova 3588,03101 Liptovský Mikuláš
00 222 011
Mgr. Gabriel Lengyel, predseda predstavenstva
Radoslav Janovčík, člen predstavenstva

Miesto konania dražby:

Hotel Jánošík, Jánošíkovo nábrežie 1, 031 01 liptovský Mikuláš
(salónik na prízemí)

Dátum konania dražby:

2L03.2018

Čas otvorenia dražby:

15:30 hod.
(účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

Dražba:

1. kolo dražby

Predmet dražby:

Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti so všetkými
ich súčasťami a príslušenstvom:
- byt č. 32, na 8. poschodí, vo vchode č. 7, v bytovom dome súp. č. 614,
postavený na pozemku parcele registra „C" číslo: 776/20, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere: 1078 m2, (právny
vzťah k parcele na ktorej leží stavba 614 je evidovaný na LV č. 1664),
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6030/551680,
nachádzajúce sa v k. ú. Okoličné, okres Liptovský Mikuláš, zapísaný
na LV č. 1548, v spoluvlastníckom podiele: 1/1.
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Označenie predmetu
dražby:
> byt č. 32, vo vchode č. 7, na 8. poschodí, bytového domu súpisné
číslo 614, postavený na parcele registra „C" číslo: 776/20, na uL
Jefremovská v Okoličnom, vrátane spoluvlastníckeho podielu vo
výške 6030/551680-ín na:
a)
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu,
nehnuteľnosť sa nachádza v obci: Liptovský Mikuláš
katastrálne územie: Okoličné
okres: Liptovský Mikuláš
zapísané na LV č. 1548
druh stavby: 9 - bytový dom, súpisné číslo 614, postavený na parcele
registra „C" číslo:
776/20, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere:
1078 m2, (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 614 je
evidovaný na LV č. 1664);
vo vlastníctve: Rudolf Flóro, r, Flóro, nar. 27.09.1964, bytom
Jefremovská 614/7, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
a Magdaléna Obrdanová, r. Obrdanová, nar. 20.08.1966, bytom Nová
514/8, časť Podtureň, okres Liptovský Mikuláš, v spoluvlastníckom
podiele: 1/1.
b) spoluvlastnícky podiel vo výške 6030/551680 na pozemku
parcely registra „C" číslo: 776/20, druh pozemku: zastavané
plechy a nádvoria o výmere: 1078 m2 (právny vzťah k stavbe
evidovanej na pozemku 776/20, je evidovaný na LV č. 1548),
nehnuteľnosť sa nachádza v obd: Liptovský Mikuláš
katastrálne územie: Okoličné
okres: Liptovský Mikuláš
zapísané na LV č. 1664
vo vlastníctve: Rudolf Flóro, r. Flóro, nar. 27.09.1964, bytom
Jefremovská 614/7, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
a Magdaléna Obrdanová, r. Obrdanová, nar. 20.08.1966, bytom Nová
514/8, časť Podtureň, okres Liptovský Mikuláš, v spoluvlastníckom
podiele: 6030/551680.

Opis predmetu dražby:
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3-izbový byt č. 32. súpisné číslo bytového domu 614. Okoličné - Ul.
Jefremovská. okres Liptovský Mikuláš
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotená nehnuteľnosť nebola
sprístupnená, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v
zmysle § 12 ods.3 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách, v
znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z
dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozídi").
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UMIESTNENIE stavby a popis bytového domu:
Bytový dom sa nachádza na ul. Jefremovská súp. č. 614 v obytnej časti
mesta Liptovský Mikuláš, v mestskej časti Okoličné, sídlisko
Podbreziny, okres Liptovský Mikuláš. Je postavený na pozemku pare.
č. 776/20 v katastrálnom území Okoličné, v zastavanom území, v
juhozápadnej časti sídliska. Bytový dom má byty v piatich hlavných
a vedľajších vchodoch s predloženými vonkajšími schodmi, každý s
jedným technickým podlažím a ôsmymi bytovými podlažiami.
Celkove má bytový dom 80 bytov, každý vchod po 16 bytov. Je
postavený prevažne v rovinatom teréne.
Prístup k BD je po spevnených miestnych komunikáciách,
chodníkoch a parkovacích plochách. Oddychové plochy sa
nachádzajú medzi jednotlivými budovami. K jednotlivým obytným
domom sú zriadené prípojky vody, elektrické prípojky VN a NN,
teplovodné prípojky z výmenníkovej stanice, kanalizačné prípojky,
prípojky káblovej televízie, telefónne prípojky. Bytový dom bol daný
do užívania v roku 1989.

,

9

DISPOZIČNÉ riedenie:
Bytový dom má 80 bytových jednotiek. Pôdorys budovy je
jednoduchý, obdĺžnikového tvaru. Bytový dom je typový dom,
postavený v tradičnej panelovej výstavbe z roku 1989, je montovanej
plošnej panelovej konštrukcie. Má jedno technické podlažie prízemie na úrovni terénu, kde sú umiestnené spoločné priestory
(sušiarne, práčovňa, upratovačky, kočikáreň! a pivnice patriace k
bvtom. V ďalších 8 nadzemných podlažiach sú po dva byty na
podlaží a spoločné priestory. Obytný dom je nepodpivničený,
ukončený plochou strechou, objekt chránený bleskozvodom. Dom je
napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, elektrickú energiu, zemnv
plyn, teplovodom na centrálnu kotolňu. Bytový dom má 5 hlavných a
5 vedľajších vchodov. V ltaždnm vchode je osobný vfrfah. Vchod
pop. č. 7 má na každom obytnom podlaží 2 byty, celkove vo vchode je
16 bytov, v bytovom dome je spolu 80 bytov.

m

Konštrukčne je dom postavený na ŽB pásových základoch a ŽB
roštoch s vodorovnou a zvislou izoláciou proti zemnej vlhkostí a
vode. Nosná obvodová konštrukcia domu je montovaná zo
železobetónových prvkov celo stenných - plošných panelov hr. 35 cm,
sendvičových s tepelnou izoláciou. Jedná sa o priečne nosný stenový
panelový systém s hrúbkou vnútorných nosných stien 15 cm.
konštrukcie
a
Rovné stropné železobetónové
schodišťové
konštrukcie sú prefabrikované, objekt je ukončený plochou strechou
dvojplášťovou, strešná krytina z ťažkých pásov. Klampiarske
konštrukcie sú kompletné z pozinkovaného plechu.
Dom má v každom vchode železobetónové dvojramenné schodisko s
povrchovou úpravou liate terazzo, podesty, medzi podesty a vstup s
úpravou z PVC Pri medzi podestách je výťahovú šachtu pre osobný
výťah. V spoločných priestoroch domu sú dvere hladké, plné v
oceľových zárubniach, okná na prízemí sú drevené zdvojené,
schodišťové okná boli preložené plastové. Vstupné vchodové dvere
hlavných vchodov sú rámové oceľové so sklenenou výplňou, vo
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vedľajších vchodoch preložené plastové. Podlaha v spoločných
priestoroch je z betónovej mazaniny. Bytový dom má na 1. NP
miestností technickej vybavenosti, sklad bicyklov, sklad kočíkov,
miestnosť pre upratovačku, WC, miestnosť pre meranie spotreby
elektriny a plynu a spotreby vody, spoločné priestory - práčovňu,
sušiareň, žehliareň, miestností s pivničnými kobkami, chodby,
schodiská, výťahy. Na 2.až 9. NP je 80 bytov. Vo vchode č. 7 je 18
bytov. Orientácia miestností je na štyri svetové strany. Na 1. NP sa
nachádzajú spoločné zariadenia bytového domu a pivnice. Vo vchode
č. 7 je vstup so zádverí, spojovacia chodba, vedľajší vchod a výťah. Na
2. až 9. NP sa nachádza schodisko, spojovacia chodba pred vstupom
do jednotlivých bytov, výťahy, elektrické istiace a meracie skrine pre
jednotlivé byty, požiarny hydrant a byty. Na 9. NP je zo spojovacej
chodby výstup na strechu, kde sa nachádzajú strojovne výťahu.
Bytový dom je vybavený ležatými a stúpadmi rozvodmi pre teplú a
studenú vodu - z oceľových rúr, pre kanalizačné rozvody z PVC, pre
zemný plyn, pre rozvody elektroinštalácie. V dome je televízny
rozvod a rozvod domového telefónu.
Vzhľadom na súčasný technický stav bytového domu, bytový dom je
bežne udržiavaný. Bytový dom je v pôvodnom technickom stave, nie
je zateplený, strecha je pôvodná, v roku 2009 boli vymenené okná a
dvere na spoločných priestoroch. Krytina strechy - izolačné pasy z
ťažkej lepenky vzájomne zvarované a strecha je zateplená. Oprava
strešnej krytiny bola v roku 2009. Klampiarske konštrukcie sú z
pozinkovaného plechu opravené v roku 2009. Na 1. NP v zádverí je
položená keramická dlažba v roku 2009.
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POPIS bytu
Byt sa nachádza na 8. poschodí (DC NP) bytového domu. V byte sú
vstupná hala, tri izbv. kuchyňa, kúpeľňa. WC loggia. Pivnica ako
príslušenstvo bytu je umiestnená na 1. NP. Byt je oddelený od
spoločných priestorov vstupnými dverami so zárubňou. Prístup k
bytu od vchodu je schodiskom a výťahom. V priestore vonkajšej
chodby je požiarny hydrant a istiaca skriňa s meračmi elektrickej
spotreby. V byte sú vodomery teplej a studenej vody. V predsieni a v
kuchyni je zhotovená podlaha PVC, v izbách je PVC, v kúpeľni, vo
WC je keramická dlažba. Hygienické miestností WC a kúpeľňa sú v
pôvodnom bytovom umakartovom jadre. Okná sú plastové, zdvojené.
Dvere sú na báze dreva plné alebo sklené, v oceľovej zárubni.
Vstupné dvere sú protipožiarne v oceľovej zárubni. V kuchyni je
typová kuchynská linka, kombinovaný plynový sporák s elektrickou
rúrou, digestor, nerezový drez zabudovaný v kuchynskej linke a
páková vodovodná batéria. Časť za kuchynskou linkou a steny pri
šporáku sú obložená keramickým obkladom. Jednotlivé rozvody sú
v inštalačnej šachte TZB, ktorá sa nachádza v časti za WC V kúpeľni
je oceľová smaltovaná vaňa a umývadlo, vodovodné batérie klasické.
V záchode je keramické splachovacie WC s dolnou nádržkou. Ku bytu
sú vyhotovené rozvody vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové,
rozvody vykurovania a slaboprúdové rozvody. Na rozvodoch teplej a
studenej vody sú nainštalované merače spotreby vody - TV a SV. Na
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radiátoroch sú termoregulačné hlavice a merače spotreby tepla. Byt
bol daný do užívania v roku 1989, v roku 2010 boli vymenené okná a
balkónové dvere.
Pri kontrolnom prepočte plochy bytu sa zistilo, že v podlahovej
ploche nie je započítaná plocha záchodu 1,10*0,80 m *= 0.88 m*. Vo
výpočte hodnoty bytu je uvažovaná podlahová plocha bytu Č. 32 :
60,30 m*. Trojizbový byt č. 32 má štandardné vybavenie, nebol
rekonštruovaný ani modernizovaný. Je v pôvodnom vyhotovení.

:
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Príslušenstvom bytu je: vstupná hala, kuchyňa s jedálenským kútom,
kúpeľňa, WC, nachádzajúce sa v byte, pivnica č. 32 o výmere 1,68
m2 mimo bytu, nachádzajúca sa v technickom poschodí domu prízemí. K bytu patrí aj loggia o výmere 3.45 m2 nezapočítavaná do
podlahovej plochy bytu. Z haly*chodby je prístupná obývacia izba,
detská izba, kúpeľňa, WC, z obývačky je prístupná spálňa, z
ktorej je prístupná loggia.

í

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, zvonková inštalácia,
elektrický vrátnik, domový telefón, vstavaná skriňa, zvonček a
poštová schránka. Zmluvná podlahová plocha prevádzaného bytu s
príslušenstvom bola uvedená 60,30 m2, nameraná v skutočnosti je
61,18 m2, (rozdiel spôsobený, že WC nebolo spočítané do výslednej
zmluvnej sumy).
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a
spoločných zariadení domu.
Spoločnými časťami domu, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie
podstaty a bezpečnosti domu a sú určené na spoločné užívanie sú:
základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, vchody,
schodištia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie a izolačné
konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami domu určené na spoločné užívanie a slúžia
výlučne tomuto domu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo
domu boli v zmluve uvedené: výťahy, spoločné priestory - kočikárne,
bicykle, umyvárky, sušiarne, bleskozvod, STA, teplonosné,
vodovodné, kanalizačné, plynové, elektrické a telefónne prípojky.
Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a
zariadeniach domu predstavuje čiastku 6030/551680-in.

spoločných

ČLENENIE BYTU: tri obytné miestnosti, hala, WC, kúpeľňa, kuchyňa
s jedálňou, loggia, pivnica v technickom podlaží.
VÝPOČET podlahovej plochy.
Obytné miestnosti____
izba obývačka
4,535*4,05
izba
2,25*3,80
2,85*4,485
izba
Príslušenstvo

18,37
8,55
12,78
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2,01*2,775+0,80*2,25
chodba
1,95*1,75
kúpeľňa
1,10*0,80-1,1*0,80
WC
kuchyňa __
1,75*4,65
Výmera bytu bez pivnice
1,45*1,15
pivnica

7,38
3,41
0,00
8,14
58,63
1,67

[2,40*0,30+2,60*1,05

3,45

POZEMOK parcely registra ..C" číslo 776/20:
Jedná sa o spoluvlastnícky podiel na pozemku pare. č. 776/20 kat.
územia Okoličné, evidovaný na liste vlastníctva č. 1664, ktorý je
vedený v evidencii ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 1078
m2, v intraviláne mesta Lipt. Mikuláš - sídlisko Podbrezinv ul.
Tefremovská. katastrálne územie Okoličné, intravilán mesta. Pozemok
p. č. 776/20 v zastavanom území obce, na ktorom je fyzicky postavený
bežný typový deväťpodlažný bytový dom (80 b. j.) súpisné číslo 614,
má celkovú výmeru 1078 m2. Pozemok je rovinatý, prístup je
zabezpečený z južnej a severnej strany z verejného priestranstva spevnenej asfaltovej miestnej komunikácie ul. Jefremovská a
priľahlých parkovísk. Nachádza sa v súlade so schváleným ÚP mesta
v obytnej časti, na okraji okolitej zástavby bytových panelových
domov a veľmi dobrej občianskej vybavenosti v juhozápadnej časti
sídliska. Pozemok sa nachádza v blízkosti prostriedku hromadnej
dopravy, s dobrou úpravou ciest, vlastným autom do centra je do 10
min.
Spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku p.č. 776/20 je
6030/551680 t.j. 11,78 m2.
VÝMERA pozemku:

mm111
776/20

zastavaná plocha a
nádvorie

IPPllikí
1078

1078,00

6030/551
680

11,78

Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží". Byt je v čase dražby
užívaný vlastníkom predmetu dražby.
i

Práva a záväzky
viaznuce na predmete
dražby:
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LV č. 1548
VL. 73 -NA PODIEL STAVEBNÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA
LIPT.MIKULÁŠ ČS.614 NA 776/20- ZÁLOŽNÉ PRÁVO PRE
SLOVENSKÚ ZÁRUČNÚ A ROZVOJOVÚ BANKU BRATISLAVA,
ŠTÁTNY PEŇAŽNÝ ÚSTAV/IČO 00682420/-Z 2869/2001,- Z
2077/2002,- Z 2078/2002,- Z 2079/2002, Z 1565/05, Z 658/07, Z 2969/07;
Z 250/2008, Z 2278/09, Z 279/10, Z 2903/10, Z 3138/11;
!
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BYT Č.32/VIII-ZÁLOŽNÉ PRÁVO PODĽA PAR.15 ZÁK.Č.182/93
Z.Z..
VL.49 BYT Č.32/VIII * Záložné právo pre Ing.Leonard Holeša,
nar.19.12.1962, Rosina 816, podiel 1/1, druh pohľadávky : úver V
1255/2007; Zmluva o postúpení pohľadávky Z-947/2013, Z-2438/2017;

i
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VL.49 BYT č.32/Vni - Záložné právo pre RVD a.s„ IČO :35761857,
Bratislava, na základe zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávky, V
1342/2007-Z 1032/2013;

!

V1.49 Obrcianová Magdaléna - byt Č.32/VIII - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti EX 17360/10u,JUDr. Rudolf Krutý, Bratislava, Z2449/2013,
VL.49 Obrcianová Magdaléna byt Č.32/VIII - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť, EX 3017/2012, Mgr. Juraj Gallo Martin, Z-4240/2013,
VL.49 Obrcianová Magdaléna byt č. 32//VH3 - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť, EX 948/2013,
Mgr. Milan Somík Martin, Z-2781/2014,
V1.49 Flóro Rudolf - byt Č.32/VIII - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX
359/2014,JUDr. Tomáš Peltzner,Bratislava,Z-3624/2014,
V1.49 Obrcianová Magdaléna - byt č. 32/VIII - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti EX 2428/2013,JUDr.Dagmar Kováčová,Bratislava,z3839/2014,
V1.49 Flóro Rudolf a Magdaléna Obrcianová - byt Č.32/VIII - Exekučný
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva
na
nehnuteľnosti
EX
32700/2014, JUDr.
Rudolf
Krutý,PhD,Bratislava,Z-2072/2015,
V1.49 Flóro Rudolf - byt č .32/VIII - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX
2401/2011,JUDr. Júius Rosina,Topoľčany,Z-3663/2015,
V1.49 Flóro Rudolf byt Č.32/VIII - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom
nehnuteľnosti, EX 245/2015, JUDr. Miroslav Šutliak Lipt. Mikuláš, Z435/2016,
Poznámka
V1.49 Flóro Rudolf a Magdaléna byt č. 32/VIII - Oznámenie o začatí
súdneho konania o vyporiadanie BSM, sp.zn. 4C/119/2012,
navrhovateľ Rudolf Flóro Lipt. Mikuláš, P-813/2012,
LICITOR group, a.s.
Sládkovičova 6,010 01 Žilina
IČO: 36 421561
AUKCIE A REALITY

IČ DPH:SK2091«S7^in

tel: 041 763 22 34
tel: 0417003127
lidtortSlicitor.sk

Poznámka
VL.49 Flóro Rudolf a manž.Magdaléna - Oznámenie o začatí výkonu
záložného práva predajom zálohu na dobrovoľnej dražbe priamym
predajom, Vexikom s.r.o., Žilina, P2 368/2009;
Poznámka
VL.49 Flóro Rudolf byt Č.32/VIH - Predbežné opatrenie Okresného
súdu Lipt. Mikuláš, 8C/97/2010, kde odporca v I. rade VEXIKOM,
s.r.p. Žilina, je povinný zdržať sa výkonu záložného práva,
P1147/2012,
Poznámka
VLj49 Obrdanová Magdaléna byt Č.32/VDI - Upovedomenie o
vykonaní exekúcie predajom nehnuteľnosti EX 3017/2012, Mgr. Juraj
Gallo Martin, P-389/2013,

I
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VL.49 Obrdanová Magdaléna byt č. 32//VHI - Upovedomenie o
zriadení exekučného záložného práva na nehnuteľnosť, EX 948/2013,
Mgr. Milan Somík Martin, P-430£014>
Poznámka
V1.49 Obrcianová Magdaléna byt Č.32//VHI - Upovedomenie o začatí
exekúde zriadením exekučného záložného práva a predajom
nehnuteľnosti, EX 125/2015, JUDr. Tomáš Peltzner Bratislava, P175/2015,
Poznámka
V1.49 Flóro Rudolf a Magdaléna Obrdanová - byt Č.32/VIII
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti,
Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš - formou predaja na
dobrovoľnej dražbe, P-376/2017,
Poznápika
V1.49 iFlóro Rudolf byt ČJ32/VTĽ. - Upovedomenie o začatí exekúde
zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti,
EX 245/2015, JUDr. Miroslav Šutliáklipt Mikuláš, P428/2015,

a
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Poznámka
V1.49 flóro Rudolf byt Č32/VDI - Upovedomenie o začatí exekúde
zriadením exekučného záložnéhopráva a predajom nehnuteľnosti,
EX 359/2014, JUDr. Tomáš Peltzner Bratislava, P471/2014,
Poznátrfka
VL.49 Obrdanová Magdaléna byt Č.32/VHI - Upovedomenie o
vykonaní exekúde zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť, EX 3017/2012, Mgr. Juraj Gallo Martin, PPoznátnka

LIClTOK
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LICITOR group, a.s.
Sládkovičova 6,010 01 Žilina
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VL.49 Flóro Rudolf a manž.Magdaléna - Oznámenie o zažatí výkonu
záložného práva predajom zálohu na dobrovoľnej dražbe priamym
predajom, RVD, a.s. Bratislava, P-305/2013
LV ž. 1664
VL.28 - Záložné právo pre Ing.Leonard Holeša, nar.19.12.1962, Rosina
816, druh pohľadávky : úver V 1255/2007; Zmluva o postúpení
pohľadávky Z-947/2013, Z-2438/2017;
VL28 BYT Ž.32/VĽI - Záložné právo pre RVD a.s., IČO -35761857,
Bratislava, na 2áklade zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávky, V
1342/2007-Z 1032/2013;
V1.28 Obrcianová Magdaléna - podiel 6030/551680 - Exekučný príkaz
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti EX 17360/10u,JUDr. Rudolf Krutý,Bratislava,Z2449/2013,
V1.28 Obrdanová Magdaléna - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúde zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť, EX
3017/2012, Mgr. Juraj Gallo Martin, Z-4240/2013,
VL.28 Obrdanová Magdaléna - Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť, EX 948/2013, Mgr.
Milan Somík Martin, Z-2781/2014,
V1.28 Flóro Rudolf - podiel 6030/551680 - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúde zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti EX 359/2014,JUDr. Tomáš Peltzner,Bratislava,Z3624/2014,
VI .28 Obrdanová Magdaléna - podiel 6030/551680 - Exekučný príkaz
na vykonanie exekúde zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti EX 2428/2013,JUDr. Dagmar Kováčová,Bratislava,Z3839/2014i,
VI.28 Flóro Rudolf a Magdaléna Obrdanová - podiel 6030/551680 •
Exekučný príkaz na vykonanie exekúde zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti EX 32700/2014,JUDr.Rudolf
Krutý,PhD,Bratislava,22072/2015,
V1.28 Flóro Rudolf - podiel 6030/551680 - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúde zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti EX 2401/2011,JUDr. Július Rosina,Z-3663/2015,
V128 Flóro Rudolf - Exekučný príkaz na vykonanie exekúde
zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti,
EX 245/2015, JUDr. Miroslav Šutliak Lipt. Mikuláš, Z-435/2016,
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Poznámka
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VL.28 Flóro Rudolf a manž.Magdaléna - Oznámenie o začatí výkonu
záložného práva predajom zálohu na dobrovoľnej dražbe priamym
predajom, Vexikom s.r.o., Žilina, P2 368/2009;

Poznámka
VL.28 Flóro Rudolf a manž.Magdaléna - Oznámenie o začatí výkonu
záložného práva predajom zálohu na dobrovoľnej dražbe priamym
predajom, RVD, a.s. Bratislava, P305/2013,
Poznámka
V1.28 Obrdanová Magdaléna - Upovedomenie o vykonaní exekúde
predajom nehnuteľnosti EX 3017/2012, Mgr, Juraj Gallo Martin, P389/2013,
Poznámka
V1.28 Obrdanová Magdaléna - Upovedomenie o vykonaní exekúde
zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť, EX
3017/2012, Mgr. Juraj Gallo Martin, P-390/2013,

i

Poznámka
Upovedomenie o zriadení
VL.28 Obrdanová Magdaléna
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť, EX 948/2013, Mgr.
Milan Somík Martin, P-430/2014,
Poznámka
V1.28 Flóro Rudolf - Upovedomenie o začatí exekúde zriadením
exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti, EX 359/2014,
JUDr. Tomáš Peltzner Bratislava, P471/2014,
Poznámka
V1.28 Obrdanová Magdaléna * Upovedomenie o začatí exekúde
zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti,
EX 125/2015, JUDr. Tomáš Peltzner Bratislava, P-175/2015,
Poznámka
V1.28 Flóro Rudolf - Upovedomenie o začatí exekúde zriadením
exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti, EX 245/2015,
•JUDr. Miroslav šutliak Lipt. Mikuláš, P428/2015,
Poznámka
V1.28 Flóro Rudolf a Magdaléna Obrdanová - podiel 6030/ 551680 Oznámenie o začatí výkonu Záložného práva na nehnuteľnosti
Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš - formou predaja na
dobrovoľnej dražbe,P-376/2017
ri

Poznámka:

LIClTOK
AUKCIÍ * JtlAUTY

Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu.
PRECHODOM vlastníckeho práva zanikajú ostatné záložné práva
v poradí za záložným veriteľom vykonávajúcim záložné právo.
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UCITOR group,
Sládkovičova 6,010 01 Žilina
IČO; 36 421561
IČ DPHľ SK fCn 1RC7 am

tel: 041763 22 34
td: 0417003127
UdtorOlidtor.sk
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Všeobecná hodnota
podTa vyhlášky
492/2004 Z. z.:
znalecký posudok ču
vypracoval:

33.000,- €
73/2017 zo dňa 06.122017
Ing. Bibiana Vozáriková, znalec v odbore stavebníctvo

Najnižšie podanie:

33.000,- €

Minimálne prihodenie.

300,- €

Dražobná zábezpeka:

5.000,- €

r
?•

S ' :

Spôsob zloženia
dražobnej zábezpeky:

t

Doklad o zložení
dražobnej zábezpeky:

Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky:
Adresa na zloženie
dražobnej zábezpeky:

Vrátenie dražobnej
zábezpeky:

í
i

LIClTOK
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1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 2621858260/1100,
vedený v Tatra banka, a .s. pod V.Sj 5150316 (SWIFT TATRA banka,
a^.: 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
l.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.
2J\otovosf vo výške dražobnej zábezpeky.
3.originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej
záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou
kartou.

Najneskôr do otvorenia dražby.

LICTFOR group, a.s. Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, alebo v mieste
konania dražby, najneskôr pred otvorením dražby.

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.

II

LIC1IOR group, a.8.
Sládkovičova 6,010 01 Žilina
IČO: 36 421561
IČ DPH: SK W)
am

tel: 041763 22 34
tel: 041 7003127
Udtor9lidtor.sk

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.

Termín obhliadky;

1. termín obhliadky: 01.03.2018 o 11:00 hod.
2. termín obhliadky: 13.03.2018 o 14:00 hod.

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky
najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. :
0918/834 834. Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred bytovým
vskA v obci Liptovský Mikuláš
domom BÚp. č. 614 NA UL. íl
- sídlisko PfinBREznvY. 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 Zjl. o dobrovoľných
dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca
povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby
v stanovených termínoch.

Nadobudnutie
vlastníckeho práva
k predmetu dražby:

Podmienky odovzdania
predmetu dražby:

LICMTOK
AUKCII é MALITY

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.

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, odovzdá
predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci
vlastník povinný v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002
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LICITOR group, a.s.
Sládkovičova 6,010 01 Žilina
IČO: 36 421561
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Z. z. o dobrovoľných dražbách, odovzdať vydražený predmet dražby
na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov
vydražiteľovi. 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 §
33 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
v spojitosti s § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Všetky náklady spojené s odovzdaní a prevzatím predmetu dražby
nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby
prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania
predmetu dražby
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Upozornenie:

O

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.
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 22>. 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.
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 príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho
konania.
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(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
nákladov dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti
vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý
spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobnika
uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná
zábezpeka nim 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

V Liptovskom Mikuláši, dňa

n -02- 2018

Za navrhovateľa:
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LKfem&R group, a. Lt, Slédl
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6.0100 '»Žilina
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^UDr.TMMŠufák
prokunsta spoločnosti
LICrrOR group, a.s.

Mgr. Gag
predseda
o Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Kollárova 3588,031 01 Lipt. Mikuláš
100:00222011 DIČ: 2020581244
(Č DPH: SK.2020581244

LIClTOK

LICITOR group, a.8.
Sládkovičova 6,010 01 Žilina
IČO: 36 421561
fA r»TW*

lei: 041763 22 34
tel: 0417003127
lidtortfidtor.de
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OSVEDČENIE
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o pravosti podpisu

;
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M: i Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Gabriel Lengyel,
ktorého(ej) totožnosť
:
som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky
£' preukaz, séria a/alebo Čfslo:
, dorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podplsal(a). Centrálny register
ŕi-.
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 116671/2018.
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Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvcdíuje pravdivosť skutočnosti
uvádzaných v listine (}58 oda. 4
Notárskeho poriadku)
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Stanislava VAJDÁKOVÁ
pracovníčka
poverená notárom

