
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA" 

VYVESENÁ DNA: 2 3 -11" 2015 

ZVESENJÍ DŇA: 2 2 "12" 2015 

PODPIS 

150031510 

Oznámenie o dobrovoPnej dražbě 
(podl'a § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) 

Označenie dražobníka 

Obchodné meno/ meno a 
priezvisko 

1.konsolidačně, spol. s r.o. 

II. Sídlo/ bydlisko 

a) Názov ulice/verejného 
priestranstva 

Stefánikova 

b) Orientačně/ súpisné číslo 

c) Názov obce Nitra d) PSC 94901 

e) Stát Slovenská republika 

III. Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka číslo 21675/N 

IV. 

17 

IČO/ dátum narodenia 43987397 

Označenie navrhovatePov 

1. Obchodné meno/ meno a 
priezvisko 

auctio, s.r.o. 

II. Sídlo/ bydlisko 

a) Názov ulice/verejného 
priestranstva 

Kmeťkova 

b) Orientačně/ súpisné číslo 30 

c) Názov obce Nitra d) PSC 949 01 

e) Stát Slovenská republika 

III. Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka číslo 19773/N 

IV. 

ČT 

ICO/ dátum narodenia 36765121 

Miesto konania dražby Nitra, Stefánikova 9, 
kancelária dražobníka na přízemí 

Dátum konania dražby 22.decembra 2015 

Čas konania dražby 11:00 hod. 

Kolo dražby Prvé kolo dražby (nejde o opakovanú dražbu) 

Predmet dražby 



Predmetom dražby je nehnuteínosť vedená na Liptovský Mikuláš, Katastrálny odbor, pre obec Liptovský Mikuláš, 
katastrálně územie Benice, zapísanej na: 

> liste vlastníctva číslo 55 ako: 

rodinný dom (popis stavby: RODINNÝ DOM) so súpisným číslom 146 na parcele registra „C", číslo 117/5, 
parcela registra „C", parcelně číslo 117/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výměra 196 m2; 
parcela registra „C", parcelně číslo 117/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výměra 80 m2; 
parcela registra „C", parcelně číslo 117/5, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výměra 106 m2; 
parcela registra „C", parcelně číslo 118, druh pozemku: Záhrady, výměra 455 m2; 

v podiele 1/1. 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží". 

H. Opis predmetu dražby 

Rodinný dom je dvojpodlažný, nepodpivničený s jednou bytovou jednotkou. Je súčasťou dvojdomu, východnou 
obvodovou stěnou je stavebne spojený s druhou časťou dvojdomu. Vchod do domu je z južnej strany. Přístup k 
nemu je z asfaltovej mestskej komunikácie len peši a to vonkajšími schodmi, ktoré sa nachádzajú pred druhou 
časťou dvojdomu. V 1. NP sa nachádza predsieň, chodba, kuchyňa, kotolňa s uhlovňou, izba a kúpel'ňa s WC. V 
2. NP sa nachádzajú štyri izby, kúpefňa a chodba so schodišťom. Podkrovie je neobytné. 
Rodinný dom bol daný do užívania na základe předloženého kolaudačného rozhodnutia MNV - odboru výstavby 
a územného plánovania v Liptovskom Mikuláši č.355/80-Šá zo dňa 24.11.1980. Vzhl'adom k tejto skutočnosti je 
vek rodinného domu 2015-1980 = 35 rokov. Předpokládaná životnost' murovaného RD je 80 - 120 rokov. 
Vzhládom k zisteným skutočnostiam stanovujem životnost' odborným odhadom 100 rokov. Opotrebenie je 
vypočítané lineárnou metodou. 
Základy rodinného domu tvoria betonové základové pásy s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú 
murované z pórobetónových tvárnic. Vodorovné nosné konštrukcie nad podlažiami sú železobetonové 
monolitické. Střecha je sedlová s krytinou z pálenej škridly. Vonkajšia fasáda je upravená brizolitom. Klampiarske 
konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Všetky okenné otvory v celom dome sú dřevené zdvojené. Všetky 
vnútorné dveře sú plné alebo čiastočne zasklené. Podlahy v sociálnych zariadeniach na obidvoch podlažiach sú 
keramické, v obytných miestnostiach je to krytina z PVC alebo laminátová plávajúca podlaha. V kuchyni je menšia 
kuchyňská linka s elektrickým sporákom, plastovým drezom a obyčajnou vodovodnou batériou. V kúpeíni sú nové 
keramické obklady a dlažba, nachádza sa tam samostatná sprcha, umývadlo s batériou a WC. V 2. NP je v kúpeťni 
len umývadlo, vaňa a 2 ks batérií. Rodinný dom je vykuřovaný prostredníctvom kotlá VIADRUS na pevné palivo, 
ktorý je umiestnený v kotolni na 1. NP. Vo všetkých miestnostiach sa nachádzajú oceíové článkové radiátory. Ako 
zdroj slúži zásobníkový elektrický boiler s obsahom 150 I, ktorý sa tiež nachádza v kotolni. Schodisko je 
železobetonové s povrchom z PVC. Na každom podlaží sa nachádza jedna loggia. Loggie sú orientované na juh. 
Odkanalizovanie RDje riešené do spoločného septika s vedíajším rodinným domom. Rozvod vody je napojený 
na veřejný vodovod. Vodomerná šachta je taktiež spoločná a nachádza sa na vedfajšorn pozemku patriacom k 
druhej časti dvojdomu..Ohodnocovaná nehnutefnosť je v dobrom technickom stave. Vykonává sa na nej běžná 
údržba a opravy, nevykazuje žiadne viditeťné vady a poškodenia. 

CH. Opis stavu predmetu dražby 

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnutefnosti. 
Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby. 

Práva a závazky viaznuce na predmete dražby 



Práva a závazky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spósobom ovplyvňujú 
hodnotu predmetu dražby: 

- žiadne 

Touto cestou dražobník v súlade s § 13a zákona číslo 527/2002 Z.z. v znění neskorších predpisov žiada všetky 
osoby, ktoré majů k predmetu dražby akékofvek práva alebo závazky alebo sú im známe skutočnosti o stave 
predmetu dražby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby bez zbytočného odkladu tieto oznámili (napr. věcné 
práva, predkupné práva, nájomné zmluvy iné práva a povinnosti, iné vady) 

J. Spósob stanovenia ceny predmetu dražby 

Znalecký posudok, ktorý vypracoval: 
Ing. Tibor Molnár, Podtatranského 1811/33, 031 01 Liptovský Mikuláš 
číslo znaleckého posudku 7/2015. 

Znalec stanovil cenu predmetu dražby na sumu 81.500,- Eur, slovom: osemdesiatjedentisícpáťsto EUR 

K. Najnižšie podanie 73.350,- Eur 

L. Minimálně prihodenie 100,- Eur 

M. Dražobná zábezpeka a) výška 10.000,-Eur 

b) spósob zloženia 
dražobnej zábezpeky 

1. prevodom na číslo účtu dražobníka 
2. vkladom v hotovosti na účet dražobníka 
3. poštou, formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk dražobníka 
4. v hotovosti do pokladně dražobníka pred dražbou (upozorňujeme záujemcov, 

že lehota končí otvorením dražby) 

číslo účtu dražobníka: 12080255/5200, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s. 
platbu je potřebné identifikovat'variabilným symbolom (VS): 150031510 
a pri fyzickej osobě uviesť meno, priezvisko a rodné číslo; pri právnickej osobě 
uviesť obchodné meno, sídlo a IČO a to tak, aby bolo zřejmé, kto zábezpeku 
zložil - kto bude účastníkom dražby. Upozorňujem případných záujemcov, že bez 
vyššie uvedenej identifikácie nebude možné platbu správné identifikovat' na účely 
splnenia požiadavky zloženia zábezpeky. 

Dražobnú zábezpeku je možné zložiť v peniazoch alebo vo formě bankovej záruky 
a to dražobníkovi alebo do notárskej úschovy. 

Ak ide o bezhotovostný převod, je čiastka odoslaná odpísaním z účtu odosielatefa 
pod podmienkou, že bude pripísaná na účet příjemců. 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom. 



c) doklad preukazujúci 
zloženie dražobnej 
zábezpeky 

5. 

6. 

pri převode na účet - potvrdenie banky o přijatí příkazu na převod sumy 
rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením 
variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet 
příjemců pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky 
pri vklade v hotovosti na účet - potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa 
výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného 
symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet příjemců pred 
uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky 
pri zaslaní poštou - potvrdenie pošty o přijatí peňažnej zásielky vo výške sumy 
rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky s uvedením variabilného symbolu, 
na doručenie do vlastných rúk dražobníka, a to pod podmienkou, že zásielka 
bude spósobilá na prevzatie dražobníkom pred uplynutím lehoty na zloženie 
dražobnej zábezpeky 
predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlásí, že sumu 
rovnajúcu sa výške dražobnej zábezpeky, vydá dražobníkovi ak bude osobě, 
za ktorú sa záruka vydává udelený príklep (bez ohtadu na výšku podania) na 
dražbě (riadne identifikovanej). Banka je povinná plniť do 3 dní odo dňa 
udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka. 
predloženie notárskej zápisnice o přijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej 
zábezpeky do notárskej úschovy, z ktorej bude zřejmé, že ak bude zložitefovi 
udelený príklep (bez ohtadu na výšku podania) na dražbě (riadne 
identifikovanej) budú peniaze vydané dražobníkovi 
pri vklade v hotovosti do pokladně dražobníka - příjmový pokladničný doklad 
vystavený dražobníkom 

Začína plynúť dňom registrácie tohto oznámenia v registri 
dražieb a končí sa otvorením dražby. 

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky 

e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi 
dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku 
(prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej 
zásielky doručovanej do vlastných rúk) alebo zabezpečí jej vydanie z 
notárskej úschovy. 

Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky předložená účastníkom 
dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného 
odkladu vráti účastníkovi dražby 

V případe upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné 
zábezpeky bez zbytočného odkladu (prevodom na účet účastníka dražby 
alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk). 

N. Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydražením 

Dražobná zábezpeka sa vydražitefovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. 
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražitel' povinný zaplatit' cenu dosiahnutú 
vydražením hned' po skončení dražby. 
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražitel' povinný zaplatit' cenu dosiahnutú 
vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražitel' s navrhovatefom dražby nedohodli inak. 
V případe spoločnej dražby je vydražitel' povinný zaplatit'cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 
eur, hned' po udelení príklepu. 
Ak bola vydražiteíom zložená dražobná zábezpeka vo formě listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je 
vydražitel' povinný zaplatit' cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie uvedenej, dražobník je 
povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátit' vydražitefovi záručně listy. 
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatit' započítáním. Platba zmenkou je nepřípustná. 



i 

0. Obhliadka predmetu 
dražby (dátum) 

dňa 04.12.2015 o 11:00 hodině 
dňa 11.12.2015 o 11:00 hodině 

Všetci záujemcovia o obhliadku sa ohlásia pred termínom 
obhliadky na tel. č. : 0902 288 444 

0. 

Miesto obhliadky Miesto kde sa nehnutel'nosť nachádza 

0. 

Organizačně opatrenia Preukázanie totožnosti 

p. Nadobudnutie vlastnického práva k predmetu dražby 

Ak uhradil vydražitel' cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnické právo 
alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. 
Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteli všetky práva a závazky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi 
z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používat' obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore 
so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa 
týkajú podnikatel'skej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného 
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na 
vydražiteli všetky práva a závazky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych 
vzťahov. 
Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník podniku za splnenie závázkov, ktoré přešli s prechodom 
práv k podniku alebo jeho časti na vydražiteli. 

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby 

Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvědčeného odpisu 
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteli bez zbytočných prieťahov. 
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem 
označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteli a predmetu dražby najma 
podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane příslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a závázkov 
viaznucich na predmete dražby. 
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražitel' a 
dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražitel'. 
Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a 
zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobě; o tom dražobník túto osobu poučí. 
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražitel'. 

S. Poučenie podl'a § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovol'ných dražbách: 

1. V případe, ak bolí porušené ustanovenia zákona o dobrovoíných dražbách, móže osoba, ktorá tvrdí, že tým 
bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnost' dražby. Právo domáhat' sa určenia 
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, 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 podii zákona č. 253/1998 Z.z. o hlášení pobytu 
občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov Slovenskej republiky v znění zákona č. 454/2004 Z.z., v 
tomto případe je možné domáhat' sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V případe spoločnej dražby 
bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. 
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podii bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbě, je povinná oznámit' 
príslušnej správě katastra nehnutefností začatie súdneho konania. 
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnost' dražby podii bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbě sú 
navrhovatel' dražby, dražobník, vydražitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podii bodu 2 písmena S 
tohto oznámenia o dražbě. 
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
5. 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 alebo ak 
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnické právo, 
vykonat' riadnu obhliadku predmetu dražby. 



v 

T. Notár 

a) titul JUDr. 

b) meno Miriam 

c) priezvisko Danczi 

d) sídlo Nitra, Stefánikova tr. 9 
Notářsky úrad: JUDr. Miriam Danczi 

Týmto Oznámením o dobrovol'nej dražbě vyhlašuje dražobník za podmienok uvedených v tomto oznámení 
a zákone číslo 527/2002 Z.z. v znění neskorších predpisov dražbu. 

V Nitře, dňa 20. novembra 2015 

ONSOL1DACNA 
S SPOL. S f/o 

Sřofánikova 01 Nitra 
IČO; 43 987 397 wM 2022793287 

Okr. súd v NR, Oddiel; sjf/jř\ožka číslo: 21675/N 

l.konsolidačná, sppl. s r.o. 


