
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLÁ 

VYVESENÁ DNA; 

ZVESENÁ DŇA: 

PODPIS: 

Zn. 1082015/fe 

2 3 -04- 2015 

1 B -05- 2015 

Oznámenie o opakovanej dražbě 

ProAuctio s.r.o. ako dražobník oprávněný k výkonu dobrovoFných dražieb v zmysle ustanovení zákona 
č. 527/2002 Z. z. o dobrovolných dražbách a o doplnění zákona 5. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(Notářsky poriadok) vplatnom zněni (ďalej len „zákon o dobrovolných dražbách") zveřejňuje na základe 
Zmluvy o vykonaní opakovanej dražby a v zmysle ustanovenia § 22 zákona o dobrovolných dražbách 
nasledovné oznámenie o opakovanej dražbě : 

Označenie dražobníka : ProAuctio s.r.o. 
ICO : 45 408 441 
Sídlo: Horná 2,974 01 Banská Bystrica 
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 

17775/S 
Konajúci: Mgr. Slavomír Janšo, konáte! 

Označenie 
navrhovatePa dražby: 

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD. 

Sídlo: Mladých budovatefov 2,974 11 Banská Bystrica 
IČO: 46 164 928 
Zapísaný v zoznaine správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou S 1680 
Správca úpadců: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, so sídlom: Dmžstevná 6, 

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00168319 (ďalej aj len „úpadca") 

Miesto konania dražby: V sídle úpadců v zasadacej miestnosti č. dveří 201, na prvom pochodí (nová 
budova) na adrese: Družstevná 6,030 01 Liptovský Mikuláš 

Dátum konania dražby: 18.05.2015 
Čas otvorenia dražby: 12:00 hod. 
Dražba: II. kolo dražby 

Označenie predmetu Predmetom dražby je nehnutefnosť nachádzajúca sa v obci Liptovský Mikuláš, 
dražby: katastrálnom území Liptovský Mikuláš, evidovaná Okresným úradom Liptovský dražby: 

Mikuláš, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 6489 ako 
Stavba: 
- OCELOVÝ SKLAD, súpisné číslo 2355, postavená na parcele registra „C" číslo 
5531/2, 
Spoluvlastnicky podiel vo výške 1/1. 
(ďalej len ako „predmet dražby") 

Opis predmetu dražby 
a jeho příslušenstva: 

Ocelový sklad č.súp. 2355, leží na pozemku parc.č. 5531/2, k.ú Liptovský 
Mikuláš /pozemok parc.č. 5531/2 nie je vo vlastníctve vlastníka stavby a nie je 
súčasťou predmetu dražby/. 
Ocelový sklad č.súp. 2355 je halového typu, má jedno nadzemné podlažie, nie je 
podpivničený: Podia zistení pri miestnom šetření bol objekt postavený cca v roku 
1965, doklady o veku stavby sa v písomnej formě nezachovali. Konštrukčne ide o 
stavbu obdížnikového pódorysu, ktorej nosný systém tvoří ocelový montovaný 
skelet, t.j. štípy a strešné priehradové vázníky v sedlovom spáde, základy sú 
betónové patkové, opláštenie haly aj strešná krytina je z vlnitého plechu, 
klampiarske konštrukcie střechy sú z pozinkovaného plechu, objekt má 
bleskozvod, vstupné vráta sú plechové otváravé, okná ocelové jednoduché. 
Podlahy sú betónové, v objekte sú elektroinštalačné rozvody, hala ostatné přípojky 
a vybavenie nemá. 
Pre výpočet opotrebenia nehnutefnosti lineárnou metódou stanovil znalec vek od 
roku 1965 a životnosť stavby s prihliadnutím na zistený technický stav na 70 
rokov. 



Opis stavu predmetu 
dražby: 

OcePový sklad, súpisné číslo 2355, na parcele registra „C" číslo 5531/2 je v 
technickom stave primeranom jeho veku a údržbě. 

Označen ie a opis práv 
a závazkov viaznucich 
na predmete dražby: 

Nasledujúce záložné práva, zapísané na liste vlastníctva č. 6489, zanikajú len 
vo vzťahu k predmetu dražby podl'a § 93 ods. 2 ZKR ku dňu udelenia 
príklepu, za předpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením: 

• ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTECNOSTI - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/1 a 5531/4 a STAVBA s.č. 2184 NA POZEMKU KN 
5531/4 - RAC. STROJOVÁ DIELŇA PRE ZÁLOŽNÉHO VERITECA : COOP 
PRODUKT SLOVENSKO, MLIEKARENSKÁ 10, BRATISLAVA (00168637) 
NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY ČÍSLO : DRUH POHEADÁVKY : 
ÚVĚR V 1707/2008 

• ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA TAM VEDENÉ NEHNUTEENOSTI - KN-C 
PARCELU ČÍSLO 5531/7 a STAVBA s.č. 2358 NA POZEMKU KN 5531/7 -
DIELŇA PRE ZÁLOŽNÉHO VERITECA : COOP PRODUKT SLOVENSKO, 
MLIEKARENSKÁ 10, BRATISLAVA (00168637) NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ 
ZMLUVY ČÍSLO : DRUH POHEADÁVKY: ÚVĚR V 824/2009 

• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteřnosť EX 351/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-1947/2011, 

• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteřnosť Ex 270/2011, JUDr. Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, Z-3886/2011, 

• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnutel'nosti Ex 270/2011, 
JUDr. Šutliak Miroslav Lipt Mikuláš, P-870/2011, 

• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutePnosti EX 1813/2011, JUDr. Matejovie Peter Lipt. Mikuláš, Z-
3914/2011, 

• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnutePnosti EX 351/2011, 
JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, P-1202/2011, 

• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteřnosť EX 467/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5370/2011, 

• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteřnosť EX 717/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5371/2011, 

• Exekučný prikaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteřnosť EX 805/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5372/2011, 

• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteťnosť EX 1063/2011, JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, Z-5373/2011, 

• Záložné právo pre Město Liptovský Mikuláš, č.k. D a P: 2011/06050-Pr, Z-
4408/2011, 

• Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnutePnosti EX 1797/2011, JUDr. Ing. Pavol Malík Žilina, Z-371/2012, 

• VI. 1 ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš - podiel 1/1 - Exekučný 
prikaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na 
nehnutePnosti EX 5/2012, JUDr.Ladislav Mikeska,Liptovský Mikuláš, Z-
716/2012, 

• Exekučný prikaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 



na nehnuteťnosti EX 3548/11, Mgr. Róbert Segl'a Prešov, Z-1041/2012, 

• Záložně právo V 1707/2008 sa vzťahuje aj na pozemok C KN p.č. 5531/9, 
5531/10, 5531/11, 5531/12, 5531/13, 5531/14, 5531/15, 5531/16, 5531/17, 
5531/18, 5531/19,5531/20 - R 1000/2014; 

• Záložně právo V 824/2009 sa vzťahuje aj na pozemok C KN p.č.5531/21, 
5531/22, 5531/23 a stavby s.č.4622 nap.č.5531/7, stavba s.č.4623 na p.č.5531/23, 
stavba s.č.4624 na p.č.5531/21 - R 1000/2014; 

Predmet dražby sa prevádza nezaťaženými nasledovnými poznámkami: 

• Upovedomenie o vykonaní exekúcie zriadením exekučného záložného práva a 
predajom nehnuteťnosti Ex 270/2011, JUDr. Miroslav Šutliak Lipt. Mikuláš, P-
588/2011, 

• Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na 
nehnuteťnosti EX 1813/2011, JUDr. Matejovie Peter Lipt. Mikuláš, P-824/2011, 

• Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na 
nehnuteťnosti Ex 1762/2011, František Radzo Dolný Kubín, P-1059/2011, 

• Upovedomenie o vykonaní exekúcie predajom nehnuteťnosti EX 351/2011, 
JUDr. Franěk Ján Lipt Mikuláš, P-1201/2011, 

• Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na 
nehnuteťnosti EX 5/2012, JUDr. Mikeska Ladislav Lipt. Mikuláš, P-121/2012, 

• Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na 
nehnuteťnosti EX 3548/11, Mgr. Róbert Segťa Prešov, P-184/2012, 

• Oznámenie o dražbě Zn. 1082015, na stavbu s.č. 2355, postavenú na pare. KN-
C5531/2, ktorá sakoná dfta 24.3.2015 o 13:00 hod. v Lipt. Mikuláši, ProAuctio 
s.r.o. Banská Bystrica, P-79/2015, 

Zistená cena predmetu 
dražby : 

7 800,00 € 

Spósob zistenia ceny 
predmetu dražby: 

Znalecký posudok č. 14/2015 zo dňa 26.1.2015, vypracoval znalec: Ing, Štefan 
Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica. 

Najnižšie podanie: 6 240,00 € 
Minimálně prihodenie: 100,00 € 
Dražobná zábezpeka: 1 872,00 € 

Spósob zloženia 
dražobnej zábezpeky: 

V peniazoch, a to bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú.: 
5043987194/0900 vedený v SLSP, a.s. pod variabilným symbolom : 10820152, 
alebo v hotovosti v mieste konania dražby, připadne zložením peňazl do notárskej 
úschovy. 
Vo formě bankovej záruky 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou. 

Doklad - Originál příkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej 
preukazujúci zloženie zábezpeky. Účastník bude připuštěný k dražbě, ak do otvorenia dražby bude 
dražobnej zábezpeky: dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 

- Příjmový pokladničný doklad preukazujúci zloženie peňažnej hotovosti vo výške 
dražobnej zábezpeky. 
- Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie bankovej 
zániky. 
- Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zloženie zábezpeky do 
notárskej úschovy. 



Obhliadky predmetu 
dražby: 

1. termín 27.04.2015 o 15:00 hod. 
2. termín 04.05.2015 o 15:00 hod. 

Miesto obhliadky : ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, Družstevná 6, 031 01 Liptovský 
Mikuláš (hlavný vstup) 

Organizačně opatrenia 
k obhliadkain; 

Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby sa prihlásia telefonicky najneskor 
24 hodin pred stanoveným termínom obhliadky na íelefónne číslo : 0903 
517 300, poČas pracovných dní, v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhliadky je 
možné vykonať aj mimo termíny stanovené v oznámení o dražbě, avšak výlučné 
po predchádzajúcej dohodě s dražobníkom. 

Nadobudnutie 
vlastnického práva k 
predmetu dražby: 

Ak vydražitel' zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza 
na neho vlastnické právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytečného 
odkladu po nadobudnutí vlastnického alebo iného práva vydražitel'ovi potvrdenie 
o vydražení predmetu dražby, a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby 
spisuje notářská zápisnica, vydá dražobník vydražitelovi dve vyhotovenia 
osvědčeného odpisu notárskej zápisnice. 

Spósob úhrady ceny 
dosiahnutej 
vydražením: 

- Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 €, je vydražitel' povinný 
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa 
vydražitel' s navrhovatePom dražby nedohodnu inak. 
- Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 6, je vydražitel' povinný 

zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hněď po skončení dražby. 
- Cenu dosiahnutú vydražením je možné zaplatiť v hotovosti hned' po skončení 
dražby vmieste konania dražby, v hotovosti vinieste sídla dražobníka, alebo 
bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. 5043987194/0900, vedeným v 
SLSP, a.s., pod variabilným symbolom : 10820152. 
- Dražobná zábezpeka zložená vpeniazoch sa vydražitelovi započítava do ceny 
dosialmutej vydražením. 

Podmicnky odovzdania 
predmetu dražby. 

- Po nadobudnutí vlastnického práva alebo iného práva k predmetu dražby 
odovzdá dražobník bez zbytečného odkladu vydražitelovi predmet dražby a 
listiny, ktoré osvedčujú vlastnické právo a sú nevyhnutné na nakladanie s 
predmetom dražby, alebo osvedčujú iné práva vydražitela k predmetu dražby. 
- Ak ide o nehnutelnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník 
bez zbytečných prieťahov predmet dražby, a to na základe predloženía 
osvědčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražitela. 
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. 
- Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie 
vydražitel. 
- Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovatela dražby na 
vydražitela dňom odovzdania predmetu dražby. 

PouČenie podPa § 21 
ods. 2 až 6 zákona 
č. 527/2002 Z. z. 
o dobrovolných 
dražbách : 

(2) V případe, ak sa spochybňuje platnost' záložnej zmluvy alebo boli porušené 
ustanovenia tohto zákona, móže 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 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 

Vrátenie dražobnej 
zábczpeky: 

Neúspěšným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti, 
bude dražobná zábezpeka vrátená hněď po skončení dražby. Neúspěšným 
účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom 
na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bezhotovostným prevodom 
bez zbytečného odkladu po skončení, a to na účet označený účastníkom dražby. 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o 
dražbě v Obchodnom věstníku a konči stanoveným časom otvorenia dražby. 



podl'a osobitného předpisu; 12b) v tomto případe je možné domáhať sa neplatnosti 
dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V případe spoločnej dražby bude neplatná len tá 
časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). 
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podl'a odseku 2, je povinná oznámiť 
příslušnému okresnému úřadu začatie súdneho konania, 
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podl'a odseku 2 sú 
navrhovatel' dražby, dražobník, vydražitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá 
osoba podl'a odseku 2. 
(5) Ak vydražitel' zmařil dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatná, účinky 
príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dóvodu oneskoreného začatia 
dražby, ak bolo příčinou 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 vlastnické právo, vykonat' 
riadnu obhliadku predmetu dražby. 

Notár osvedčujúci 
prieheli dražby: 

JUDr. Andrea Barancová, so sídlom: T.G. Masaryka 19,984 01 Lučenec 

Navrhovatel': 

V Banskej Bystrici, dňa 17.04.2015 

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD. 
správca úpadců 
ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš 

Za dražobníka: 

V Banskej Bystrici, dňa 17.04.2015 

ROAUCTI O 
poAuciio Hor,ví 2, 974 91 Basiiki Bystric. 

-l£OyJi"í!!M.S |. DIČ- 7(1729?'>S) 
Mgr/Slavomír Janšo 
konátel' spoločnosti 
PrqAuctio s.r.o. 



OSVEDČENIE 
o pravosti podpisu 

Podl'a knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravost' podpisu: JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD., 
dátum narodenia 20.7.1979, r.č. -ytom i " " ktorého(ej) totožnosť som 
zistil(a) zákonným spósobom, spósob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria a/alebo číslo: ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručně podpísal(a). Centrálny register 
osvědčených podpisov přidělil podpisu pořadové číslo O 247678/2015. 

Banská Bystrica dňa 17.4.2015 . , ' 
a Mgr. Jana Slačková 

zaměstnanec poverený 
JUDr. Danielou Vozárovou 

notárom so sídlom v Banskej Bystrici 

Upozornenle! Notár lcgalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzarých v listině (§58 ods. 4 
Notářského poriadku) 


