
VEREJNÁ VYHLÁŠKA BOLA
VYVESENÁ DŇA: o g 05 2018 
ZVESENÁ DŇA:
PODPIS: 0 3 D7 2018

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 

č. A 12/2018
Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona 
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Z.z. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov.

Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice 
IČO: 36 706 655, IČ DPH: SK 2022319750 
Zapísaná v Obeh. registri OS Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 19030/N 
Zastúpená: Mgr. Štefan Ágh, konateľ spoločnosti

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Bajkalská 30, 829 48 Bratislava 
IČO: 31 335 004, IČ DPH: SK2020834475
Zapísaná v Obchodný register OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 479/B 
Zastúpená: Mgr. Natália Lantajová, právnik odboru vymáhania pohľadávok 

JUDr. Eva Rusnáková, právnik odboru vymáhania pohľadávok

Dražobník

Navrhovateľ dražby :

Opakovanie dražby prvá dražba

í Dátum konania dražby : 

Čas otvorenia dražby :

03.07.2018

f. 11.45 hod.

Miesto konania dražby : Zasadacia miestnosť č. 250 (malá zasadačka) na 2 poschodí budovy
Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.

Predmet dražby : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, 
okres: Liptovský Mikuláš, zapísané na LV č. 5305 - čiastočný, vedenom katastrálnym odborom 
Okresného úradu Liptovský Mikuláš pod B12 :
a) byt č. 21, na prízemí, vchod: 14, v bytovom dome s.č. 643, postavenom na pozemku pare. č. 344/4,
b) podiel o veľkosti 5900/159200 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 643, 

postavenom na pozemku pare. č. 344/4
c) spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5900/159200 k pozemkom parcela registra „C" KN, pare. č.: 344/4, 

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 599m2
Podiel 1/1

í

I,

i
t Opis predmetu dražby:

Bytový dom súpisné číslo 643, v ktorom sa nachádza predmetný byt a je postavený na pozemku pare. 
č. 344/4, v Liptovskom Mikuláši na ulici Jilemnického. Bytový dom sa nachádza cca 3 km od centra mesta, 
v obytných častiach s prevažne bytovými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s 
výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť. 
Samotná nehnuteľnosť sa nachádza na pozemku s dostupnosťou po verejnej komunikácii s možnosťou 
priameho vstupu z ulice Jilemnického. Dom má dva vchody a tri nadzemné podlažia (prízemie a dve 
poschodia). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom 
spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené 
byty. Dom má 3 vchody. Dom bol zhotovený v konštrukčnom systéme PV-2. Bytový dom je v pôvodnom 
stave bez rekonštrukcie, s pôvodnou omietkou, plechovou strechou. Nosný systém objektu tvoria kolmé 
steny tradične murovanej konštrukcie zhotovenej z pórobetónových alebo tehlových tvárnic. Stropné 
konštrukcie sú panelové. Modulová osnova nosných stien je 3750 mm a 3150 mm. Konštrukčná výška je 
2850 mm. Objekt je osadený na teréne, pričom sa domová vybavenosť' nachádza na prvom podzemnom 
podlaží. Na každom podlaží sa nachádzajú dva byty. Bytové domy PV-2 sú bez osobných výťahov. 
Základy domu sú z monolitického železobetónu, izolované proti zemnej vlhkosti. Obvodové múry a nosné 
steny sú murované hr. 25 cm až hr. 40 cm. Deliace priečky sú z priečkoviek hr. 7,5 cm. Stropy sú 
železobetónové, z prefabrikovaných dosiek. Schodisko je železobetónové, prefabrikované s povrchovou 
úpravou liatym terazzom. Strecha domu je sedlová s novo strešnou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z 
pozinkovaného plechu. Povrchy fasád sú zateplené zatepľovacím systémom na baze polystyrénu, 
ukončeným ušľachtilými, štruktúrovanými tenkovrstvovými omietkami s farebným náterom.



Vnútorné povrchy spoločných priestorov sú hladké vápenno-cementové omietky, na schodoch 
a podestách opatrene do výšky 150 cm olejovým náterom. Keramické obklady v spoločných priestoroch 
nie sú zhotovené. Vchodové dvere sú drevené latkové, čiastočne presklené. Ostatné dvere v spoločných 
priestoroch sú hladké plné, osadené do oceľových zárubní. Podlahy na chodbách a podestách majú na 
povrchu keramickú dlažbu, v pivnici s pivničnými kobkami jednotlivých bytov, je cementový poter. 
Spoločné priestory nie sú vykurované. Dom nie je napojený na diaľkové vykurovanie z centrálneho 
zdroja. Bytový dom je napojený na rozvody elektrickej energie, pitnej vody a mestskej kanalizácie. V 
dome je inštalovaná spoločná televízna anténa, bleskozvod, ďalej sú v dome zrealizované telefónne 
rozvody a káblová televízia. Dom je napojený na rozvod zemného plynu.
Predmetný byt č. 21, je na prízemí vo vchode: 14. Byt je dvojizbový v pôvodnom stave a bez zmien v 
jeho dispozičnom riešení, len s výmenou okien. Ostatné konštrukcie sú v pôvodnom stave. Pôvodné 
omietky je potrebné obnoviť, nakoľko sa na stenách vyskytujú mapy zo zatečenia. Keramické obklady v 
byte nie sú. V izbách sú vlysy. V ostatných miestnostiach je na podlahách PVC krytina. Okná v byte sú 
vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. Vchodové dvere sú pôvodné. Dvere v byte sú hladké, plné 
alebo čiastočne presklené, osadené do oceľových zárubní. V kuchyni je kuchynská linka so 
zariaďovacími predmetmi. Vaňa v kúpeľni je jednoduchá plechová. Ďalej je v kúpeľni osadené umývadlo. 
Vo WC je záchodová misa s horným splachovaním. V byte sú zrealizované rozvody pitnej vody, a 
kanalizácie. TÚV je pripravovaná lokálne v byte. Prípojky pitnej vody a plynu sú vybavené meračmi 
spotreby. Vykurovanie bytu je riešené cez lokálny kotol radiátormi.
Dispozičné pozostáva z Izba o rozmeroch 3,4*3,91 m, a výmere 13,29 m2, Obývacia izba o rozmeroch 
3,14*(4,96+0,5)-0,2*0,5+3,4*0,95 m, a výmere 20,27 m2, Kuchyňa o rozmeroch2,475*3,47+1,025*1,325- 
0,15*0,93 m, a výmere 9,81 m2, Predsieň o rozmeroch 3,5*1,05+0,35*4,65 m, a výmere 4,25 m2, 
Kúpeľňa o rozmeroch 1,50*1,30 m, a výmere 1,95 m2, WC o rozmeroch 0,86*0,98 m, a výmere 0,84 m2. 
Výmera bytu bez pivnice je 50,41 m2, pivnica o rozmeroch 3,69*1,615 m, a výmere 5,96 m2. Vypočítaná 
podlahová plocha 56,37 m2.
Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a 
priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, 
zvislé nosné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, 
elektrické prípojky, prípojky studenej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, 
elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, 
elektrický vrátnik vrátane rozvodov.
Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová 
linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v 
a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci 
umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na 
spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť.
Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane 
schodov pri vstupe).
Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

Opis stavu predmetu dražby :
Byt bez rekonštrukcie v pôvodnom stave a bez zmien v jeho dispozičnom riešení. V byte boli vymenené 
okná. Ostatné konštrukcie sú v pôvodnom stave. Pôvodné omietky je potrebné obnoviť, nakoľko sa na 
stenách vyskytujú mapy zo zatečenia Bytový dom bol postavený a daný do užívania v roku 1961.

Všeobecná hodnota 19 600,00 €, podľa ZP č. 85/2018 zo dňa 21.04.2018.

Najnižšie podanie 28 000,00 €

Minimálne prihodenie : 200,00 €

Dražobná zábezpeka : 7 000,00 €

Spôsob zloženia
dražobnej zábezpeky : 1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na

účet dražobníka, IBAN: SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený 
v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 122018,

2. bankovou zárukou - veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, 
s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice,
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3. do notárskej úschovy - príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality 
PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice,

4. v hotovosti k rukám dražobníka,
5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou 

kartou.
Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky : Do otvorenia dražby.

Doklad o zložení 
dražobnej zábezpeky : 1. originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných 

prostriedkov z účtu navrhovateľa za predpokladu ich následného 
pripísania na účet dražobníka,

2. originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet 
v hotovosti vydaného bankou,

3. originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky,
4. originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej 

úschovy,
5. príjmový doklad od dražobníka

Vrátenie dražobnej 
zábezpeky Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, vrátenie listiny 

preukazujúcej vydanie bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po 
skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní 
od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Spôsob úhrady 
ceny dosiahnutej 
vydražením : Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr 

do 15 dní odo dňa skončenia' dražby na účet dražobníka 
SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. 
symbol 122018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny 
dosiahnutej vydražením.

13.06.2018 o 13.00 hod. a 28.06,2018 o 13.00 hod. Obhliadka sa uskutoční 
po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0907 303 983, 0915 360 193, deň pred 
obhliadkou.

Dátum obhliadky

j

:i
Popis práv a záväzkov na predmete dražby :
• Por. č. : 12

- VL.12 BYT 21/P- ZÁLOŽNÉ PRÁVO K BYTU,KTORÉ VZNIKÁ ZO ZÁKONA PODĽA § 15 
ZÁK.Č. 182/93 Z.Z.V PROSPECH VLASTNÍKOV OSTATNÝCH BYTOV A NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV - V T089/1998;

• Záložné právo na tam vedené nehnuteľnosti byt číslo 21, prízemie, súpisné číslo stavby 643 na 
pozemku registra C KN 344/4 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5900/159200 na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 344/4 v prospech Prvá 
stavebná sporiteľňa, a.s., (31335004), Bajkalská 30, Bratislava v podiele 1/1 na základe záložnej 
zmluvy číslo 2885905 1 04 a 2885905 9 05 - druh pohľadávky : úver V 3627/2012 z 10.12.2012

• Záložné právo na nehnut: byt číslo 21, prízemie, súpisné číslo stavby 643 na pozemku registra C KN 
344/4 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5900/159200 na spoločných častiach a zariadeniach domu a 
na pozemku registra CKN s parcelným číslom 344/4 v prospech: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., 
(31335004), Bajkalská 30, Bratislava, na základe záložnej zmluvy číslo: 2885905 6 06 a 2885905 3 07
- druh pohľadávky: úver V 2723/2014 zo dňa 18. 07. 2014,

• Poznámka:
VI.12 Tomčíková Mária - dlžník Tomčik Marián - byt č. 21/príz. - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na 
nehnuteľnosti - formou predaja na dobrovoľnej dražbe,/Prvá stavebná sporiteľňa,a.s.Bratislava/ P-17/2018

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke 
právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je 
povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle osobitného zákona (Zákon č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v
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čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením 
vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
Podmienky odovzdania predmetu dražby:

vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny 
dosiahnutej vydražením do 15 dní,
predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej 
zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov, 
užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby o čom dražobník 
vyhotoví zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od 
diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, 
nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou : JUDr. Jozef Oceľ, notár so sídlom Československej 
armády 26, 974 01 Banská Bystrica.
Registráciu v Notárskom centrálnom registri dobrovoľných dražieb vykoná: JUDr. Yvlin 
Hôrômpoliová, notár so sídlom Na bašte 1, Levice.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: V prípade, ak sa 
spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo 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, 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.
Osoba, ktorá podala na súde takúto žalobu je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie 
súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, 
predchádzajúci vlastník a žalobca.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu sa neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu 
príklepu.
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.
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. Ostatné osoby s výnimkou 
zamestnancov navrhovateľa dražby a osôb ním poverených platia vstupné najviac 3,32 €. 
Dražobník upozorňuje všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu
preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

C

V Bratislave, dňa 2z . S .2018V Leviciach, fflňa 2J_. .2018

I Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
Kalvínske námestie Z 

S34 01 Levice 
IČO: 36 706 655

aj x. , ........... IČ'CTPH: SK2022319750
Mgr. Stefan Agh qr qs Nitra, 0«tó=; Sra, vi, ô,: 19Q30/N

konateľ spoločnosti

f d>
//Wlgr. Natália Lantejová 
áwtik odboru vymáhania pohľadávok

nl6,2
JUDr. Eva Rusnáková, 

právnik odboru vymáhania pohľadávok

Rovnopis Oznámenia o dobrovoľnej dražbe s overeným podpisom navrhovateľa je v zmysle § 17 ods. 8 
zákona č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov uložený v sídle dražobníka.
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