
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA 

VYVESENÁ DŇA: 2 9 -10- 2015 

ŽVESENÁ DŇA: - 1 "12" 2015 

PODPIS: (Ĵ  

GENERALFACTORING 

známenie o dobrovolné 
DD GF218/15 

Dražobník: 

Navrhovatel' dražby: 

Dátum konania dražby: 

Čas otvorenia dražby: 

Miesto konania dražby: 

Opakovanie dražby: 

Predmet dražby: 

GENERAL FACTORING, a.s. 
Košická 56, 821 08 Bratislava 
IČO 35 838 825 
IČ DPH: SK2020262519 
spoločnosťje zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č. 2975/B. 
zastúpená: Kamil Kubovich, na základe Poverenia zo dňa 30.12.2011 

Platit' sa oplatí s.r.o. 
Košická 56, 821 08 Bratislava 
IČO 45 684 618 
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č.: 66827/B 
zastúpená: Ing. Katarína Krajičková, prokurista spoločnosti 

01.12.2015 

12:30 hod. 

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

prvá dražba 

súbor vecí 

LVč. Okresný úrad Okres Obec Katastrálně územie 

76 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Demánová 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape: 

Parcelně číslo Druh pozemku Výměra /m2/ 

2/4 Zastavané plochy a nádvoria 503 

2/20 Záhrady 289 

Stavby: 

Súpisné číslo Parcelně číslo Druh stavby 

189 2 / 4  10 - Rodinný dom 

Spoluvlastnicky podiel v 1/1. 

GENERAL FACTORING, a.s. Košická 56, 821 08 Bratislava 
Tel.: 02/322 027 10-12, Fax: 02/322 027 15, E-mail: office@g-f.sk, www.qenerajfactorinq.sk 

IČO: 35 838 825, DIČ: 2020262519, Bankové spojenie: Slovenská sporiteíňa, a.s. 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2975/B 

mailto:office@g-f.sk


Opis predmetu dražby: Poschodový rodinný dom súpisné č. 189 v obci Demánová, okr. 
Liptovský Mikuláš na ulici Pod Dubom s pozemkami o celkovej výmere 
792 m2. 

Jedná sa o samostatné stojací RD súpisné číslo 189, na parc.č. 2/4, 
nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce Liptovský Mikuláš, 
kat. územie Demánová v zastavanej časti samostatné stojacích rodinných 
domov v mestskej časti Demánová v jej okrajovej časti. Demánová je 
městská časť Liptovského Mikuláša, vzdialená 3 km juhozápadne od centra 
města. Na základe rozhodnutia Odboru výstavby v Liptovskom Mikuláši zo 
dňa 18.7.1972 bol začiatok užívania RD v roku 1971. Nehnuteínosť je 
napojená na veřejné rozvody ELI, na veřejný vodovod, verejnú kanalizáciu a 
na veřejný rozvod zemného plynu. Ku dňu ohodnotenia je RD obývaný. 
Fasáda RD je póvodná s povrchovou úpravou zo škrabanej brizolitovej 
omietky. 

Dispozičně riešenie: 

RD je riešený ako dvojpodlažný bez suterénu s čiastočným obytným 
podkrovím. Dispozičné riešenie jednotlivých podlaží je v súlade s 
půdorysným náčrtom 1. a 2. NP a čiastočného podkrovia, ktoré tvoří přílohu 
znaleckého posudku. Hlavný vstup do 1. a 2. NP RD je z bočnej 
juhovýchodnej strany dvora cez předložené schody a zádverie. Do 1.NP je aj 
samostatný vstup zo zadnej strany dvora. V 1. nadzemnom podlaží RD sa 
nachádzajú tieto miestnosti: závetrie, chodba, izba, kuchyňa, kúpeíňa s WC, 
sklad, kotolňa a schodiště do 2.NP. V 2.NP do ktorého je vstup z 1.NP cez 
vnútorné žb. schodiště s povrchom z PVC a z vonkajšej strany cez už 
spomínané předložené schody sa nachádzajú tieto miestnosti: schodiště, 
chodba, 3 x izba, kuchyňa, špájz, kúpeíňa a WC. V čiastočnom podkroví 
prístupnom cez vnútorné žb.schodiště sa nachádzajú tieto miestnosti: 
chodba s kuchyňským kútom, izba s balkónom a sklad orientovaný do 
zadnej časti dvora. 

Technický popis vyhotovenia rodinného domu: 

Základy RD sú betonové s vodorovnou izoláciou proti vode. Obvodové 
murivo celého RD je murované z kvádrov a pálených tehál hr. 30 - 40 cm z 
vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády zo škrabanej brizolitovej 
omietky. Priečky v RD sú vybudované z pálených tehál. Strop nad 1. a 2. NP 
RD je železobetónový s rovným podhtadom. Vnútorné povrchové úpravy 
/omietky/ vápenné štukové. Vykurovanie RD je riešené ako ústředně s 
oceíovými rozvodmi, plechovými ocelovými článkovými radiátormi a kotlom 
plynovým stacionárnym, ktorý je umiestnený v kotolni v 1.NP RD. Ohřev 
teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým plynovým ohrievačom TÚV, 
ktorý je zavesený na stene v kotolni v přízemí RD. Rozvod studenej vody v 
RD je riešený z verejnej siete, rozvodom z pozinkovaného ocelového 
potrubia. ELI v 1.NP RD je riešená rozvodmi 220 a 380 V, v 2.NP rozvod ELI 
220V a v podkroví je rozvod ELI 220 V. Rozvádzač ELI umiestnený v 1.NP s 
ističami. Střecha RD je sedlová s krytinou pálenou dvojdrážkovou na 
latovaní. Klampiarske konštrukcie pozinkované ( žlaby a zvody). Parapety 
pozinkované. Okna na RD sú dřevené dvojité s dvojitým zasklením, 
póvodné. V 2. NP z vonkajšej strany okien sú osadené plastové rolety. V 
1.NP RD sa nachádza kúpeíňa s plechovou vaňou a WC v póvodnorm stave. 
Povrchové úpravy stien kúpeíne z keramických obkladov do výšky stropu 1, 
50 m, podlaha z keramickej dlažby. V 2.NP RD sa nachádza dálšia kúpeíňa 
s umývadlom a plechovou vaňou v póvodnom stave. Povrchové úpravy stien 
kúpeíne z keramických obkladov do výšky 1, 50 m, podlaha z keramickej 
dlažby. V 2.NP je umiestnené samostatné WC kombi s umývadlom v 
póvodnom stave. Povrchové úpravy stien WC z keramických obkladov do 
výšky 1, 50 m, podlaha z keramickej dlažby. Kotolňa v 1.NP vybavená 
plynový stacionárnym kotlom a zásobníkovým plynovým ohrievačom TÚV. 
Povrchové úpravy stien kotolne zo štukovej omietky, podlaha z 
cementového poteru. Interiérové dveře hladké póvodné na báze dřeva plné 
a zasklené. Vchodové dveře póvodné palubové s presklením. Podlahy 
obytných miestnosti v 1. NP RD póvodné s povrchovou úpravou z PVC, v 
2.NP a v podkroví izby s podlahou PVC. Podlahy příslušenstva keramické. 
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Kuchyňa v 1.NP je ku dňu ohodnotenia póvodná zrealizovaná s kuchyňskou 
linkou na báze dřeva, sporákom plynovým s el. rúrou, sporákom na tuhé 
palivo, nerezovým drezom s obyčajnou kuchyňskou stěnovou batériou. 
Podlaha kuchyně pred sporákom z keramickej dlažby, ostatná časť kuchyně 
plávajúca laminátová, obklad steny za kuchyňskou linkou keramický. 
Kuchyňa v 2.NP je ku dňu ohodnotenia póvodná zrealizovaná s kuchyňskou 
linkou na báze dřeva, sporákom plynovým s el. rúrou, nerezovým drezom s 
obyčajnou kuchyňskou stěnovou batériou. Podlaha kuchyně z PVC, ktorá je 
prekrytá podlahovinou textilnou RIGA. Obklad steny za kuchyňskou linkou a 
vedl'a kuchyňského sporáku keramický. Rozvod plynu v RD zrealizovaný na 
vykurovanie a na varenie. Stavebno - technický stav rodinného domu je 
priemerný. Na základe technického vyhotovenia a použitých materiálov RD, 
jeho spósobu užívania, úrovně údržby, stanovujem životnost' RD odborným 
odhadom na 100 rokov. Podrobný technický popis oceňovaného RD je 
uvedený v bodovacej tabuíke samotného ocenenia. 

Garáž na parcele č. 2/4: 

Garáž bez súpisného čísla, ktorá nieje zapísaná v LV č.76 je situovaná v 
zadnej časti dvora vedl'a RD z východnej strany na parcele č. 2/4. Stavba 
garáže je jednopodlažná nepodpivničená vymurovaná z pórobetónových 
tvárnic hr. 15 - 30 cm na základových betonových pásoch bez podmurovky, 
strop tvořený žbetónovou doskou na ktorom z vrchnej strany je 
zabetonovaná spádová vrstva, vymurovaná atika. Střecha garáže je plochá 
s plechovou pozinkovanou krytinou. Klampiarske konštrukcie pozinkované 
(atika, žl'aby a zvody). Podlaha je hrubá betonová, okno jednoduché 
dřevené, vráta otváravé nosnej konštrukcie z kovových profilov s výplňou 
plechovou z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka brizolitová, vnútorné 
omietky hladké. Budova bola postavená v roku 1987, ku dňu obhliadky je v 
póvodnom stave. Technický stav ohodnocovanej garáže je primeraný jej 
veku. 

Drobná stavba: Sklad na parcele 2/4 za rodinným domom súpisné č. 
189: 

Drobná stavba - sklad za RD, ktorý je zakreslený v kopií z katastrálnej mapy 
na parcele 2/4. Sklad drevenej nosnej konštrukcie hranolov založený na 
základových pátkách, ktoré sú z vonkajšej strany obité doskami. Podlaha 
hrubá betonová. Střecha pultová drevenej konštrukcie s krytinou plechovou 
pozinkovanou. Klampiarske konštrukcie - žtaby a zvody z pozinkovaného 
plechu. Dveře dřevené zvlakové. ELI svetelná, poistky. Stavba bola 
vybudovaná v roku 1973. Údržba drobnej stavby priemerná primeraná jej 
veku. 

Drobná stavba: Hospodářská budova na parcele 2/4: 

Drobná stavba - hospodářská budova pozostávajúca z príručnej dielne a 
maštale, vybudovaná na parcele č. 2/4, a je zakreslená v kópií z katastrálnej 
mapy. Hospodářská budova je murovaná z tehál hr. 15 -30 cm na 
základových pásoch bez podmurovky v kombinácií s dřevenou výplňou časti 
steny príručnej dielne. Střecha drobnej stavby s hambálkovým krovom 
pokrytá krytinou pálenou jednodrážkovou na latovaní. Klampiarske 
konštrukcie - žíaby a zvody z pozinkovaného plechu. Dveře hladké na báze 
dřeva. Podlaha z betonového poteru. ELI svetelná, poistky. Stavba bola 
vybudovaná v roku 1972. Údržba drobnej stavby priemerná primeraná jej 
veku. 

Plot: Oplotenie čelné od miestnej komunikácie: Plot predný od miestnej 
komunikácie pred vstupom do RD z juhozápadnej strany pozemku p.č. 2/4 z 
kovových profilov na betónovej podmurovke a betónovom základe. Plot bol 
vybudovaný v roku 1972. Súčasťou oplotenia je brána a bránka z kovových 
profilov. 

Plot: Oplotenie bočné a zadné: Plot bočný a zadný zo severovýchodnej a 
východnej strany pozemkov p.č. 2/4 a 2/20 zo strojového ohradového pletiva 
na zabetonovaných kovových stípikoch. Plot bol vybudovaný v roku 1972. 
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Súčasťou oplotenia je branka (1 ks) z kovových profilov s výplňou zo 
strojového pletiva. 

NN přípojka: El. přípojka zemná v dfžke 8 m vybudovaná v roku 1971 z 
verejnej siete do RD. 

Plynová přípojka: Plynová přípojka v dížke 4 m vybudovaná v roku 1997 z 
verejnej siete do RD. 

Vodovodná přípojka z verejnej siete: Vodovodná přípojka z verejnej siete 
od vodomernej šachty do RD vybudovaná v roku 1971 v dížke 2, 4 m. 

Vodomerná šachta: Vodomerná šachta betónovej konštrukcie umiestnená 
v predzáhradke pred RD vybudovaná v roku 1971. 

Kanalizačná přípojka: Kanalizačná přípojka z kameninového potrubia z RD 
do verejnej siete vybudovaná v roku 1971 v dížke 4 m. 

Spevnená plocha - chodník: Chodník pred vstupom do RD okolo RD z 
monolitického betonu hr. 100mm. Vybudované v roku 1971. 

Předložené schody do RD: Předložené schody do 2.NP RD vybudované v 
roku 1971 na žb. doske s povrchom z cementového poteru. 

Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby je v stave primeranom údržbě a veku stavby. 

Popis práv a závázkov k predmetu dražby viaznucich: 

Poznámka: 

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteinosti Platit' sa 
oplatí s.r.o. Bratislava / Slovenská spořitelna, a.s. Bratislava/P-345/2015. 

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteínosť EX 2121/2013, JUDr. Martin Rišian Žilina, P-30/2014, VI.1 
Kostolný Jaroslav - podiel 1/1. 

Oznámenie o dobrovoínej dražbě DU-POS DD 55/2014,DUPOS dražobná 
spol.s.r.o.Trnava /Slovenská sporiteíňa,a.s. Bratislava/, P-437/2014/Dražba 
sa uskutoční 27.08.2014 o 10:00hod.v Club Hoteli OLYMPIA, 
Partizánska,684/80,Poprad/ VI.1 Kostolný Jaroslav - podiel 1/1. 

Oznámenie o opakovanej dobrovoínej dražbě DU-POS DD 
055a/2014,DUPOS dražobná, spol. s.r.o.Trnava/Slovenská sporiteíňa, a.s. 
Bratislava /P-52/2015/Dražba sa uskutoční 11.3.2015 o 10:00hod.v 
priestoroch Club Hotel OLYMPIA,Partizánska ul.684/80, Poprad/ VI.1 
Kostolný Jaroslav - podiel 1/1. 

ČASŤ C: ŤARCHY: 

ZÁLOŽNĚ PRÁVO NA NEHNUT. - KN-C PARCELU ČÍSLO 2/4,2/20 A 
RODINNÝ DOM S.Č.189 POSTAVENÝ NA POZEMKU KN P.Č.2/4 PRE 
ZÁLOŽNÉHO VERITELA: Platit' sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava, 
IČO 45 684 618 NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY ČÍSLO:ZO DŇA 
15.2.2008, DRUH POHLADÁVKY: SPLÁTKOVÝ ÚVĚR - V 573/2008. 
Změna záložného veritePa na základe zmluvy o postúpení pohPadávky -
Z 2935/2015. 

Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva na nehnuteínosť EX 2715/08, Mgr. Štefan Marček Lučenec, Z-
1992/2009. 

VI. 1 Kostolný Jaroslav - podiel 1/1, Záložné právo pre Město Liptovský 
Mikuláš,č.k.DaP:2010/01674/1 -Pr, Z-815/2010. 

Exekučný příkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteínosť 
Ex 98/11, JUDr. Jaroslav Mráz Bratislava, Z-3488/2011. 

VI. 1 Kostolný Jaroslav - podiel 1/1, Záložné právo pre Město Liptovský 
Mikuláš,č.k. D a P.:2012/04628/1-Pr., Z-3339/2012. 
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VI. 1 Kostolný Jaroslav - podiel 1/1, Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie 
zriadením exekučného záložného práva na nehnuteínosti EX 5021/2012, 
JUDr. Pavel Halás,Bratislava,Z-4609/2013. 

Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva na nehnuteínosť EX 2121/2013, JUDr. Martin Rišian Žilina, Z-
197/2014. 

Exekučný příkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva na nehnuteínosť EX 672/2014, JUDr. Peter Matejovie Lipt. Mikuláš, Z-
3628/2014. 

Znalecký posudok: 

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

174/2015 Jurko Pavel Ing. 20. 10. 2015 57 900,00 EUR 

Najnižšie podanie: 

Minimálně prihodenie: 

Dražobná zábezpeka: 

Spósob zloženia dražobnej 
zábezpeky: 

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: 

57 900,00 EUR 

300,00 EUR 

10 000,00 EUR 

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. 

GENERAL FACTORING, a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava, číslo účtu: 
0176473696/0900, IBAN: SK57 0900 0000 0001 7647 3696, SWIFT (BIC): 
GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 21815 (uvedenie 
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 kzmareniu dražby; t.z. vydražitel' neuhradí v sta noven ej 
lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená 
vydražitefom vrátane jej příslušenstva sa použije na úhradu nákladov 
zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca 
časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteíom, ktorý spósobil zmarenie 
dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhradě nákladov zmarenej 
dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteíovi, 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 důsledku zmarenia predchádzajúcej dražby 
vydražiteíom. 

Vydražitel' je povinný uhradit' cenu dosiahnutú vydražením najneskór do 15 
dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet dražobníka, číslo 
účtu: 0176473696/0900, IBAN: SK57 0900 0000 0001 7647 3696, SWIFT 
(BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 21815 
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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: 

(uvedenie sa v referencii platitela). Ak nie je cena dosiahnutá vydražením 
vyššia ako 6 640 EUR, je vydražitel' povinný zaplatit' cenu dosiahnutej 
vydražením hned' po skončeni dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražitelovi 
započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v případe, ak bola 
dražobná zábezpeka vydražiteíom zložená vo formě bankovej záruky. 

Nie je možné zloženie dražobnej zábezpeky platobnou kartou ani šekom. 

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

V zmysle § 30, zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovolných dražbách v znění 
neskorších predpisov, práva osób 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 najneskčr do začatia dražby a móžu 
ich uplatnit' na dražbě ako dražitelia. 

Obhliadka 1: 
Obhliadka 2: 

12.11.2015 o 10:00 hod. 
26.11.2015 o 10:00 hod. 

Organizačně pokyny: stretnutie záujemcov sa uskutoční pred predmetom 
dražby na adrese Demánová 189 (ulica Pod Dubom), 031 01 Liptovský 
Mikuláš - Demánová. GPS: 49.064470, 19.583723. Bližšie informácie 
a pokyny na tel.: 02 / 322 02 734, 0911 / 833 855, martvon@g-f.sk. 

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 doioženia totožnosti 
vydražitela. 

Dražobnik 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 doioženia totožnosti vydražitela bez zbytočných 
prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobnik zápisnicu. 

Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, klúče od dveri, 
vrát, ovládače od dialkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačně 
rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteíom 
si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií. 
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Notár, ktorý osvědčí 
priebeh dražby 
notářskou zápisnicou: JUDr. Katarína Valová, PhD., Pribinova 10, 811 09 Bratislava. 

Poučenie: 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 začatie súdneho konania. 
Účastníkmi 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 
dňu 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 dobrovolných 
dražbách v znění neskorších predpisov a dostavila sa s ciel'om urobit' 
podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR. 

V Bratislavě dňa 26.10.2015 

Kamil Kubovich 
na základe poverenia zo dňa 30.12.2011 
GENERAL FACTORING, a s. 
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