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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA 

VYVESENÁ DŇA: 2 1 "09" 2015 

ZVESENÁ DŇA: 

PODPIS: 

2 1 -10- 2015 

Oznámenie o dobrovol'hej dražbě 

Dražobník: 

Navrhovatel' dražby: 

Dátum konania dražby: 

Čas otvorenia dražby: 

Miesto konania dražby: 

Opakovanie dražby: 

Predmet dražby: 

DD PSO015/15 

Platit' sa oplatí s.r.o. 
Košická 56, 821 08 Bratislava 
IČO: 45 684 618 
IČ DPH: SK 2023085152 
spoločnosť je zapfsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 66827/B. 

Slovenská sporiteťňa, a.s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO 00 151 653 
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka č. 601/B 

21.10.2015 

14:00 hod. 

Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina, okres Žilina, 
Žilinský kraj. 

prvá dražba 

súbor vecí 

LV č. Okresný úrad Okres Obec Katastrálně územie 

2628 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 

Byt : 

Charakteristika (číslo 
bytu, číslo vchodu, 
číslo poschodia, 
adresa) : 

Súp.č. 
stavby : 

Postavená na 
pozemku -
parcele registra 
"C" evidovanej 
na katastrálnej 
mape: 

Druh a popis 
stavby: 

Podiel priestoru na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach 
domu súpisné č. 1311: 

Byt č. 2, vchod: 29, 
prízemie, M. Pišúta 

1311/29, 031 01 
Liptovský Mikuláš 

1311 1039/1 
9 BYTY V 
OSOBN. 
VLASTN. 

1/4 

Spoluvlastnicky podiel v 1/1. 

LV č. Okresný úrad Okres Obec Katastrálně územie 

3460 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape: 

Parcelně číslo Druh pozemku Výměra /m2/ 

1039/1 Zastavané plochy a nádvoria 515 

1039/2 Záhrady 456 

1039/3 Zastavané plochy a nádvoria 17 

Spoluvlastnicky podiel v 1/4. 

Platit' sa oplatí s.r.o., Košická 56, 82108 Bratislava 
Tel.: +421 2 322 027 10-12, Fax: +421 2 322 027 15, E-mail: office@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk 
IČO: 45 684 618, DIČ: 2023085152 
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 66827/B 

mailto:office@platitsaoplati.sk


Opis predmetu dražby: Byt č. 2 na přízemí v bytovom dome súp.č.1311 

POPIS 
Predmetom ohodnotenia je byt č. 2 na přízemí vchod č. 29 v bytovom 
dome súp.č. 1311 na ulici M. Pišúta v Liptovskom Mikuláši. Pozostáva z 
dvoch obytných miestností a příslušenstva. Příslušenstvo bytu tvoria dve 
izby, kuchyňa, chodba, kúpeíňa s WC, komora a pivnica nachádzajúca sa v 
suteréne obytného domu. Ohodnocovaní byt je v póvodnom stave , bez 
potrebnej údržby. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 54,89 m2. 
Bytové jádro je póvodné murované, podlahy v izbách sú póvodné dřevené 
parkety, v kúpelni a WC sú keramické dlažby. V kuchyni je póvodná 
kuchyňská linka na báze dřeva, s plynovým sporákom, digestorom a 
smaltovaným drezom, dveře sú dřevené hladké plné aj presklené, okná sú 
póvodné dřevené zdvojené. Zariaďovacie predmety štandardné -
smaltovaná ocetová vaňa, WC misa, keramické obklady v kúpelni a WC, v 
kuchyni okolo kuchynskej linky, kúrenie v byte je lokálně 1 krát plynovými 
gamatkami, 1 krát kachíovou pečou na tuhé palivo, teplá voda z vlastného 
plynového prietokového ohrievača. 
S vlactníctvom bytu je spojené aj uživanie a spoluvlasníctvo spoločných 
častí a spoločných zariadení obytného domu, ktorých vlastníci bytu sú podia 
předloženého listu vlastníctva spoluvlastníkmi v podiele 1/4. 

Spoločnými časťami bytového domu sa rozumejú časti domu určené na 
spoločné uživanie, najma základy domu, střecha, chodby, obvodové múry, 
schodištia, vodorovné nosné a izolačně konštrukcie a zvislé nosné 
konštrukcie. Spoločnými komunikáciami a domovým vybavením sa rozumejú 
najma chodby a schodištia, priestory pre uloženie bicyklov a dětských 
kočiarov, práčovňa, sušiareň, žehliareň. Spoločnými konštrukčímy časťami 
sa rozumejú najmá základy vrátane izolácie, obvodové a nosné murivo, 
komíny, střecha, okná a domové dveře. 

Spoločným technickým zariadením sa rozumejú najmahlavné rozvody vody, 
plynu, kanalizácie,ústředně vykurovanie, vetranie, domová elektroinštalácia, 
spoločné televízne antény a ich rozvod v dome, výťahy, práčka, žehliace 
stroje a ostatně vybavenie práčovní. 

Spoločnými zariadeniami sú výťahy, práčovňa , sušiareň, kočikáreň, 
žehliareň, STA, bleskozvod, komíny, vodorovné, teplonosné, kanalizačné, 
elektrické, telefonne a plynové přípojky a to i v případe, že sú umiestené 
mimo domu a slúžia výlučné tomuto domu. 

Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby je v stave primeranom údržbě a veku stavby. 
Popis práv a závázkov k 
predmetu dražby viaznucich: 

List vlastníctva č. 2628, katastrálně územie Liptovský Mikuláš účastník 
právneho vzťahu č. 4: 
Poznámka: 
VIA Slančo Pavol byt č.2/príz. - Oznámenie o začatí výkonu záložného 
práva záložným veriteíom, Slovenská sporiteiňa, a.s. Bratislava, P-
630/2014, 
ČASŤ C: ŤARCHY: 
Záložně právo na tam vedené nehnuteínosti - byt č. 2, číslo vchodu 29, 
prízemie, spoluvlastnicky podiel na spoločných častiach a zariadeniach 
domu 1/4 -in, súpisné číslo stavby 1311, na pozemku s parcelným číslom 
1039/1 v prospěch Slovenská sporiteiňa, a.s. Tomášikova 48, Bratislava 
(00151653) na základe záložnej zmluvy číslo 0579709624 : druh pohiadávky 
: hypotekárny úvěr V 3506/2009 
INÉ ÚDAJE: 
DAT.NAR.:23.7.1956,21.11.1958;4.3.1949,7.10.1953; 

List vlastníctva č. 3460, katastrálně územie Liptovský Mikuláš účastník 
právneho vzťahu č. 1: 
Poznámka: 
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VI. 1 Slančo Pavol - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným 
veritetom, Slovenská spořitelna, a.s. Bratislava, P-630/2014, 
ČASŤ C: ŤARCHY: 
Záložně právo na tam vedené nehnutelnosti - pozemok registra C KN 
parcelně číslo 1039/1, 1039/2, 1039/3 v podiele 1/4 -ina, v prospěch 
Slovenská sporitefňa, a.s. Tomášikova 48, Bratislava (00151653) na základe 
záložnej zmluvy číslo 0579709624 : druh pohfadávky : hypotekárny úvěr V 
3506/2009 
INÉ ÚDAJE: 
Bez zápisu. 

Znalecký posudok: 

Číslo znaleckého posudku: IVleno znalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu: 

94/2015 Piatková Dana Ing. 10. 7. 2015 30 000,00 EUR 

Najnižšie podanie: 30 000,00 EUR 

Minimálně prihodenie: 300,00 EUR 

Dražobná zábezpeka: 8 000,00 EUR 

Spósob zloženia dražobnej 
zábezpeky: Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy 

dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo formě bankovej záruky s 
preukázaním potvrdenia o úhradě týmto alebo zákonom povoleným 
spósobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou 
kartou. 

Adresa a číslo účtu na 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 

Doklad, preukazujúci 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: 

Spósob vrátenia 
dražobnej zábezpeky: 

Úhrada ceny dosiahnu-
tej vydražením: 

Platit' sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, 
č.ú.: 5019559480/0900 
IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480 
SWIFT (BIC): GIBASKBX 
vedený v SLSP, a.s., var. symbol: 1515 (uvedie sa v referencii platitefa). 

Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka. 

Výpis z bankového účtu o úhradě dražobnej zábezpeky v prospěch účtu 
dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet 
dražobníka v hotovosti, příjmový pokladničný doklad, vystavený 
dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschově. 

Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, 
dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky 
bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upuštění od dražby. 
V případe, že dojde k zmareniu dražby; t.z. vydražitel' neuhradí v stanovenej 
lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená 
vydražitelem vrátane jej příslušenstva sa použije na úhradu nákladov 
zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca 
časť dražobnej zábezpeky zložená vydražitelem, ktorý spósobil zmarenie 
dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhradě nákladov zmarenej 
dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražitelovi, ktorý 
spósobil zmarenie dražby. Vydražitel', ktorý spósobil zmarenie dražby, je 
povinný na vyzvanie dražobníka uhradit' tú časť nákladov dražby, ktorú 
nepokrývá dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady 
opakovanej dražby, konanej v dósledku zmarenia predchádzajúcej dražby 
vydražitelem. 

Vydražitel' je povinný uhradit' cenu dosiahnutú vydražením najneskór do 15 
dní odo dna skončenia dražby v hotovosti alebo na účet dražobníka, 
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č.ú.: 5019559480/0900 
IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480 
SWIFT (BIC): GIBASKBX 
vedený v SLSP, a.s., var. symbol: 1515 (uvedie sa v referencii platitela). 
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražitel' 
povinný zaplatit' cenu dosiahnutej vydražením hned' po skončení dražby. 
Dražobná zábezpeka sa vydražitelovi započítava do ceny dosiahnutej 
vydražením, to neplatí v případe, ak bola dražobná zábezpeka vydražitelom 
zložená vo formě bankovej záruky. 

Zloženie dražob. zábezpeky 
plat. kartou alebo šekom: 

Přechod práv a závázkov 
viaznucich na predmete 
dražby: 

Obhliadka predmetu 
dražby/dátum a čas: 

Podmienky odovzdania 
predmetu dražby 
vydražitePovi: 

Nie je možné zloženie dražobnej zábezpeky platobnou kartou ani šekom. 

V zmysle § 151ma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného 
práva záložným veritel'om, ktorého záiožné právo je v poradí rozhodujúcom 
na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza 
nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veritefov. 

V zmysle § 30, zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovolných dražbách v znění 
neskorších predpisov, práva osob vyplývajúce z věcných bremien viaznucich 
na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastnického práva 
dražbou. 

Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak 
vydražitel uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v 
ustanovenej lehote; to neplatí v případe predkupného práva spoluvlastníkov 
veci k spoluvlastnickému podielu. 

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majů k predmetu dražby predkupné 
alebo iné práva, že ich móžu preukázať najneskór do začatia dražby a móžu 
ich uplatnit' na dražbě ako dražitelia. 

Obhliadka 1: 
Obhliadka 2: 

29.09.2015 o 13:45 hod. 
19.10.2015 o 14:00 hod. 

Organizačné pokyny: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa 
uskutoční pred bytovým domom s.č. 1311, pred vchodom 29 na adrese M. 
Pišúta, k.ú. Liptovský Mikuláš. Kontaktnou osobou k obhliadke je pán Mgr. 
Peter Faith, tel.: 0911 833 860. Bližšie informácie a pokyny na tel.: 02 / 322 
02 724, 0911 833 859. 

Vlastnické právo k predmetu dražby prechádza na vydražitela udelením 
príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo 
prechádza na vydražitela odovzdaním predmetu dražby zápisnicou 
o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po 
předložení osvědčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti 
vydražitela. 

Dražobník odovzdá vydražitelovi po zaplatení vydraženej ceny predmet 
dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnické právo a sú nevyhnutné na 
nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražitela 
k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražitel' prevzatie písomne 
potvrdí. 

Ak ide o nehnutelnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci 
vlastník predmet dražby na základe predloženia osvědčeného odpisu 
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražitela bez zbytočných 
prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. 

Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, klúče od dveří, 
vrát, ovládače od dialkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné 
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Notár, ktorý osvědčí 
priebeh dražby 
notářskou zápisnicou: 

Poučenie: 

rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražitelem 
si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médii. 

JUDr. Jarmila Kováčová, Gajova 13, 811 09 Bratislava 

V případe, ak sa spochybňuje platnost' záložnej zmluvy alebo boli porušené 
ustanovenia zákona o dobrovolných dražbách, móže osoba, ktorá tvrdí, že 
tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnost' 
dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa 
príklepu okrem případu, ak dóvody neplatnosti dražby súvisia so spácháním 
trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlášený trvalý 
pobyt. V případe spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej 
sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je 
povinná oznámit' příslušnému okresnému úřadu nehnutetností začatie 
súdneho konania. Účastnlkmi súdneho konania o neplatnost' dražby sú 
navrhovatel' dražby, dražobník, vydražitel', predchádzajúci vlastník 
a žalobca. Ak vydražitel' zmařil dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, 
účinky príklepu zanikajú ku dnu príklepu. Neplatnost' dražby nie je možné 
vyslovit' z dóvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo příčinou 
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na 
tom istom mieste a keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, 
ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnické právo vykonat' riadnu 
obhliadku predmetu dražby. 

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majů k predmetu dražby iné práva, 
že ich móžu preukázať najneskór do začatia dražby a uplatnit' na 
dražbě ako dražitelia. Účastníkom dražby móže byť osoba, ktorá spíňa 
podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoPných 
dražbách v znění neskorších predpisov a dostavila sa s ciel'om urobit' 
podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR. 

V Bratislavě dňa 26.08.2015 

Kamil Kubovich 
na základe Poverenia zo dňa 30.12.2011 
Platit' sa oplatí s.r.o. 
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