Aukčný Dom, s.r.o.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z jĺ. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej
národnej rady 6, 323/1992 2b. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení

DDr. Q41/2017

Označenie..diažobnika:
Aukčný Dom, s.r.o.

Pribinova 462/84, 920 Or Hlohovec
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava v odd. Sro. vo vložke číslo 13951/T
IČO: 36 253 073
Označenie navrhovateľa dražby:
JUDr. Janka Grolmusová
správca so sídlom: E. B, Lukáča 2
036 0 i Martin
zapísaná v zozname správcov MS SR pod ô, S 1146
správca úpadcu: Zuzana Choleva (predtým Thomson)
Dálum
bytom:
Číslo konkurzného konania: 1K/1B/2013
Miesto konania dražbv:
V priestoroch Palace Hotel Polom ****, P.O. Hviezdoslava 22, 010 01 Žilina.
Dátum konania dražby:

21.11.2019

Čas konania dražby:

10:30 hod.
1

Predmet dražbv a ioho príslušenstva:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 553, vedený Okresným úradom Liptovský Mikuláš —
katastrálny odbor, v katastrálnom území Pribylina, obec Pribylina, okres Liptovský Mikuláš:
- stavba s. č. 360 na parcele rog. „C" č, 19 - rodinný dom,
- parcela mg, „C" č. 17 vo výmere 137 m2 - trvalé trávne porasty,
• parcela reg. „C“ č. 18 vo výmere 1 702 m2 - záhrady,
• parcela rog. „C č. 19 vo výmere 643 m2 - zastavané plochy a nádvoria,
Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých Ich súčastí a príslušenstva najmä na
vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie
plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
Predmet dražby sa draží lak ako stoji a lež!.

Opis predmetu dražby:
Rodinný dom, súpisné ô. 360, parcela č. 19, k.ú. Pribylina, obec Pribylina, okres Liptovský Mikuláš
Ohodnocovaný rodinný dom |e murovaný, čiastočne podpivničený ob|ekt s jedným nadzemným podlažím a
podkrovím. Rodinný dom pozostáva z pôvodného objektu mlyna, ktorý má pôdorys obdĺžnika, kto 7 bol v roku
2010 komplexne zrekonštruovaný a nad temer celým pôdorysom bola vybudovaná nadstavba obytného
podkrovia. Rodinný dom je samostatne stojaci objekt v uličnej zástavbe pôvodných rodinných domov označený
súpisným číslom 36íkv obci Pribylina, na pozemku, parcela č. 19, k.ú. Pribylina, obec Pribylina, okres Liptovský
Mikuláš.
Dispozičné riešenie
Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, jedno podkrovie, je Čiastočne podpivničený objekt a má základný
pôdorys v tvare obdĺžnika. V severnej časti dispozície sa dá v úrovni 1. nadzemného podlažia dostať do chodby.
Z tejto chodby su prístupné takmer 'všetky miestnosti tohto podlažia a tiež schodisko spájajúce všetky podlažia
rodinného domu. V južnej časti dispozície sa nachádza spoločná kuchyňa a WC pre hostí. Vo východnej častí sa
nachádza |eden dvojizbový apartmán 5 kúpeľňou s WC. V západnej časti tohto podlažia sa nachádza
spoločenská miestnosť. Schodiskom, ktoré je umiestnené v centre dispozície sa dá dostať do chodby v 2.
nadzemnom podlaží. Z tejto chodby sú podobne prístupné takmer všeiky miestnosti tohto podlažia. V tomto
podlaží sa nachádzajú tri Izby so samostatnými kúpeľňami s WC a tiež dve izby, ktorým je k dispozícii jedna
spoločná kúpeľňa s WC prístupná z chodby. V 1 , podzemnom podlaží, ktoré o len pod západnou časťou objektu
sa nachádzajú dve miestností - skiad a kotolňa. Celý rodinný dom bol rekonštrukciou prebudovaný na zariadenie
prechodného ubytovania (kategória - ubytovanie na súkromí) so zhruba 20 lôžkami.
Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zholovené ako základové pásy z betónu, podmurovka je zo Skórovaného muriva. Obvodové a nosné
Konštrukcia 1. podzemného podlažia sú z pôvodného kamenného muriva, zvislé konštrukcie 1, nadzemného
podlažia a podkrovia sú tvorené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 450 mm. Priečky a deliace
konštrukcie sú v celom objekte zhotovené z plných pálených tehál v skladobnej hrúbke do 150 mm. Stropy nad 1.
podzemným podlažím sú zhotovené ako monolitické, železobetónové, nad 1, nadzemným podlažím ako drevené
trámové s doskovým záklopom a omietkou MVC na rabitzové pletivo, v podkroví sú stropy zhotovené zo
sadrckartónu upevneného na krokvy a klleštlny dreveného krovu. Vnútorné omietky sú zhotovené na báze MVC
- hladká, resp. sadrové stierky v podkroví. Krov manzardovej strechy je vytvorený s drevených hranolov s
jednoduchým iatovanim a plným záklopom. Krytina je zhotovená z pôvodnej dvojdráikovej pálene;- škridlovej
krytiny. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a závetemé tlšty sú riešené z pozinkovaného plechu,
ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú riešené z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu
fasády tvorí povrch z kontaktného zatepľovanie ho systému z polystyrénu (v čase obhliadky nedohotovenä
povrchová úprava akrylátovou omietkou). Schody sú zhotovené ako železobetónové s povrchom z keramickej
dlažby (1 ,PP) a ako drevené s podslupnicami. Vstupné dvere sú zhotovené ako drevené s izolačným dvojskiom.
interiérové dvere v objekte sú drevené, kazetové, v drevených zárubniach - hladké piné alebo zasklené. Okná sú
na celom objekte zhotovené ako drevené, dvojité (Euro prolll) s Izolačným dvojskiom. V rodinnom dome sa
nachádza rozvod z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, svetelná a motoncká
elektroinštalácia a kameninové potrubie kanalizácie smerujúce do vlastnej žumpy. Vykurovanie domu je
zabezpečené teplovodným kúrením s plechovými radiátormi, zdroj vykurovania jo elektrický kotol (kotolňa 1.PP). TÚV je zabezpečená z dvoch zásobníkov TÚV (kotolňa - 1,PP), Rodinný dom nemá bleskozvod.
Vybavenosť 1, nadzemného podlažia
Obytné miestnosti

laminátové plávajúce parkety, kozub s uzatvoreným ohniskom (apartmán)

Spoločenská miestnosť

keramická díaiba, kozub s uzatvoreným ohniskom

Chodba, práčovňa

keramická dlažba

Kuchyňa

keramická dlažba, keramický obklad za kuchynskou linkou, príprava
kanalizácie, vody, plynu a elektroinštalácie, nerezový dvojdrez,
batéria, linka na báze DT rozvinutá dĺžka 6,000

napojenia
páková drezovä
metra, šporák s rúrou na
parkety
WC hostia

pečenie E/E, digestor, laminátové plávajúce
keramický obklad do výšky t ,50 m, keramická dlažba, umývadlo - 2 ks
pákové nerezové batérie - 2 ks, WC - Combi

2 ks

Vybavenosť 2. nadzemného podlažia - podkrovia (typická izba pre hosti)
Obytné miestnosti

po vr c n podláh

lepené koberce

Kúpeľňa s WC
kú!, umývadlo,

keramický obklad do výšky 2,00 m, keramická dlažba, sprchovací
pákové nerezové batérie - 2 ks, WC - Combi

Hospodárska budova l„ bez súpisného č„ parcela č. 19, k.ú. Pribylina, obec Pribylina, okres Liptovský
Mikuláš
Hospodárska budova L Je samostatne stojaci objekt, stojaci tesne vedľa Hospodárskej budovy II,, vedra jej južnej
tasády, na pozemku parcela č, 18, k.ú. Pribylina, obec Pribylina, okres Liptovský Mikuláš.
Dispozičné riešenie
Tento objekt má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika. Jeho Jednoduchá dispozícia
pozostáva z dvoch miestností - skladov, prístupných dvomi drevenými zviakovými dverami priamo z dvora.
Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zhotovené ako základové pásy z betónu, podmurovka Je zhotovená zo škärovaného kamenného
muriva. Nosné obvodové konštrukcie sú tvorené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 400 mm. Strop je
zhotovený ako drevený, s priznanými trámami a doskovým záklopom. Krytina sedlovej strechy je zhotovená z
pôvodných, jednodrážkových pálených škridiel. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie povrchy nosných konštrukcií sú zhotovené ria báze omietky MVC - hladká, vnútorné omietky sú na
báze MVC - hladká. Schody do povale sú z mäkkého dreva bez podstupníc, Podlahy sú vytvorené z hrubého
betónu, resp. cementovej mazaniny. Dvere objektu sú drevené zvlakovó. Okná sú jednoduché, oceľové. V
objekte sa nachádza pôvodný šporák na tuhé palivo, V tomto objekte sa nachádza len svetelná elektroinštalácia
Hospodárska budova n., bez súpisného č-, parcela č. 19, k.u. Pribylina, obec Pribylina, okreš Liptovský
Mikuláš
Hospodárska budova 11. Ja samostatne stojaci objekt, stojaci tesne vedľa Hospodárskej budovy l „ vedľa jej
severnej fasády, na pozemku, parcela č. 18, k.ú. Pribylina, obec Pribylina, okres Liptovský Mikuláš.
Dispozičné riešenie
Tento objekt má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika, Jeho jednoduchá dispozícia
pozostáva z jednej miestností - skladu, prístupnej dvomi otváravými drevenými zviakovými vrátami priamo z
dvora.
Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zhotovené ako základové pätky pod stĺpmi. Nosné obvodové konštrukcie sú tvorené z tehlových
murovaných stĺpov s výplňou obvodového plášťa z drevených dosák. Strop je zhotovený ako podblíie krovu
doskovým záklopom. Krytina sedlovej strechy je zhotovená z pôvodných, jednodrážkových pálených škridiel.
Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy obvodového plášťa sú zhotovené
na báze Impregnácie moridlom, Podlahy sú vytvorené z hrubého betónu, resp. cementovej mazaniny. Vráta
objektu sú drevené,
elektroinštalácia.

zvlakovó -

dvojkrídlové, otváravó, V tomto objekte sa nachádza len svetelná

Prístrešok - vstup do RD bez súpisného č., parcela č. 19, k.ú. Pribylina, obec Pribylina, okres Liptovský
Mikuláš
Prístrešok je samostatne stojaci objekt vedľa Rodinného domu, vedľa jeho severnej fasády - pri vstupe do
rodinného domu, na pozemku, parcela č. 18, k.ú. Pribylina, obec Pribylina, okres Liptovský Mikuláš.
Dispozičné riešenie

\

Tento objekt má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika. Jeho jednoduchá dispozícia
pozostáva z jedného zastrešenéno a z troch strán otvoreného prístrešku, ktorý slúži na prekrytie podesty pred
hlavným vstupom do rodinného domu.

Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zhotovené ako základové pätky z betóny. Nosné obvodové konštrukcie (nosné stĺpiky) sú tvorené z
drevených, hobľovaných hranolov. Sedlová strecha je zhotovená z drevených hranolov s doskovým záklopom a
jednoduchým tetovaním. Krytina je zhotovená z pálenej, keramickej, dvojdrážkove; krytiny. Klampiarske
konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy nosných drevených stĺpov sú zhotovené na
báze Impregnácie moridlom. Podlahy sú vytvorené z hrubého betónu, resp. cementovej mazaniny. V tomto
objekte sa nachádza len svetelná elektroinštalácia.
Opis stavu predmetu dražbv:
Rodinný dom, súpisné Č. 360, parcela č. 19, k.ú. Pribylina, obec Pribylina, okres Liptovský Mikuláš
Ide o bežne opotrebený, starší rodinný dom s nadstavbou (temer nad celým pôdorysom 1,NP), ktorého technický
stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku a spôsobu vyhotovenia. Vzhľadom na tieto skutočnosti znalec
aj pri stanovení rozpočtových ukazovateľov a ďalej aj koeficientu polohovej diferenciácie postupoval tak ako je
uvedené v tomto posudku. Dom je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia
zodpovedá bežnému štandardu, veku Jednotlivých časti a platným technickým normám. Tento objekt boí na
základe Intormáde poskytnutej vlastnfkom nehnuteľnosti a odborného odhadu znalca daný do užívania v roku
1920 (pôvodná časť) a v roku 2010 bola zrealizovaná jeho komplexná rekonštrukcia a vstavba obytného
podkrovia. Vzhľadom na skutočnosť, že objekt prešiel rozsiahlou rekonštrukciou (zachované boli len tieto
konštrukcie - základy, zvislé nosné konštrukcie, stropy, schody a konštrukcie krovu) opotrebenie znalec stanovil
analytickou metódou. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu
zistenému znalcom pri obhliadka. Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcii rozostavaných časti objektu
znalec určuje v percentách.
Hospodárska budova L, bez súpisného č., parcela č - 19, k.ú. Pribylina, obec Pribylina, okres Liptovský
Mikuláš
Ide o pôvodný objekt hospodárskej budovy z roku 1935, ktorej technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá
jej veku, a,spôsobu vyhotovenia. Vzhľadom na tieto skutočnosti znalec aj pri stanovení rozpočtových
ukazovateľov a ďalej aj koeficientu polohovej diferenciácie postupoval tak ako je uvedené v tomto posudku.
Celkovo je tento objekt pomerne opotrebený, neslúžiaci na svoj pôvodný účel, Je zrejmé, ža tento objekt nebol
podrobený v čase jeho existencie ani len priebežnej údržbe. Tento objekt bo! na základe verbálnej informácie od
vlastníka a odborného posúdenia znalca postavený v roku 1935. V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty
nehnuteľnosti a stavieb a skutočnosti, že väčšina konštrukcii je v pôvodnom stave, opotrebenie som stanovil
odborným odhadom. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu
zistenému znalcom pri obhliadke. Základná životnosť objektu je znalcom stanovená na 100 rokov, predpokladaný
rok dožitia objektu Je rok 2035. DokonČenosť jednotlivých rozostavaných časti a konštrukcii objektu znalec
určuje v percentách.
Hospodárska budova II., bez súpisného č., parcela č. 19, k.ú. Pribylina, obec Pribylina, okres Liptovský
Mikuláš
Ide o pôvodný objekt hospodárskej budovy z roku 1935, ktorej technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá
jej veku, a spôsobu vyhotovenia. Vzhľadom na tieto skutočností som aj pri stanovení rozpočtových ukazovateľov
a ďalej aj koeficientu polohovej diferenciácie postupoval tak ako je uvedené v tomto posudku, Celkovo je tento
objekt pomerne opotrebený, neslúžiaci na svoj pôvodný účel. Je zrejmé, že tento objekt nebol podrobený v čase
jeho existencie ani len priebežnej údržbe, Tento objekt bol na základe verbálnej intormáde od vlastníka a
odborného posúdenia znalca postavený v roku 1935. V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty
nehnuteľností a stavieb a skutočnosti, že väčšina konštrukcii je v pôvodnom stave, opotrebenie znalec stanovil
odborným odhadom, Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu
zistenému znalcom pri obhliadke. Základná životnosť objektu je znalcom stanovená na 1QO rokov, predpokladaný
rok dožitia objektu je rok 2035, DokonČenosť Jednotlivých rozostavaných častí a konštrukcií objektu znalec
určuje v percentách.
Prístrešok - vstup do RD bez súpisného č., parcela č. 19, k.ú. Pribylina, obec Pribylina, okres Liptovský
Mikuláš
Ide o pôvodný objekt prístrešku z roku 2010 (vybudovaný spolu s rekonštrukciou rodinného domu), ktorého
technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku, a spôsobu vyhotovenia. Vzhľadom na tieto
skutočností som aj pri stanovení rozpočtových ukazovateľov a ďalej aj koeficientu polohovej diferenciácie
postupoval tak ako je uvedené v tomto posudku. Celkovo ,<e tento objekt bežne opotrebený, dobre udržiavaný a
slúžiaci na svoj pôvodný účel. Tento objekt bol na základe verbálnej Informácie ad vlastníka a odborného
posúdenia znalca postavený v roku 2010. V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a
stavieb a skutočnosti, že väčšina konštrukcii je v pôvodnom stave, opotrebenie som stanovil odborným odhadom.

Celkové, výpočtom stanovené opcľeoem e zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri
obhliadke. Základná životnosť objektu e znalcom stanovená na 80 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je
rok 2090, Dokončenosť jednotlivých rozostavaných časti a konštrukcií objektu znalec určuje v percentách.
Práva a záväzky viaznuce k predmetu dražby:
Ťarchy LV č: 553
V zmysle ust. § 93 ods. 2 ZKR speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem
zabezpečovacieho práva k majetku bete, osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré
zabezpečuje záväzok úpadcu
Spôsob stanovenia všeobecnej hodnoty predmetu dražby a výška všeobecnej hodnoty predmetu
d ra žím
Cena predmetu dražby bola stanovená pódia znaleckého posudku 28/2019 vypracovaný znalcom Mgr.lng.Ma.rtln
Kralovlč zo dňa 24.05,2019 na sumu 60 000,00 € (slovom Šesťdesiati!síc eur),
tAainižáíejiadanlfii
54 000,00 € (slovom: Päťdesiatštyritisíc eur)

500,00 €
Dražobná zábezpeka:

yýžKadražobneUábozpeky:
8 ooo.oo e
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom,
vkladom na účel dražobrtíka, alebo poštovou poukážkou. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj v hotovosti
v mieste konania dražby. Prípustné je zloženie dražobnej zábezpeky aj vo lorme bankovej záruky alebo notárskej
úschovy. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Doklad.preukazujúci zloženie dražobné, zábezpeky:
Účastník bude pripustený k dražbe ak predloží pri zápise do dražby originál dokladu o zaplatení dražobnej
zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti, poštovú poukážku,
záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku, originál alebo overená kópia dokladu preukazujúcu notársku
úschovu), ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobnlka, príjmový pokladničný
blok dražobnej spoločnosti Aukčný Dom s.r.o., následne sa zapíše do listiny „Zápis do dražby- a bude mu
pridelené dražobné číslo.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobnlka.
Cislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:
SKB6 5600 0000 0008 8788 9001 vedený v Primá banka Síovensko„a.s
Spôsob a podmienky vrátenia dražobnej zábezpeky:
Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracía dražobná zábezpeka bankovým prevodom v
prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobnfkoví, a to do troch pracovných dní odo dňa konania
dražby. Účastníkom dražby, ktorý zložití dražobnú zábezpeku v hotovosti v mieste dražby a ktorí sa nestanú
vydražiteľmi, bude dražobná zábezpeka vrátená po skončení dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; hž.
vydražiteľ neuhradí v stanovene) lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená
vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. AK sa koná opakovaná
dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby,
na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť
vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, ja povinný na
vyzvania dražobnlka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka nísp zložená; to platí
aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
Spô so bubrady. ceayjd o slab n ute j.y ydraženíni;
Vydražiteľ ja povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením nasledovne:
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú

vydražením hneď po skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, tak najneskôr do 15 dni od skončenia dobrovoľnej
dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobnfka Č, účtu: SK23 7 500 0000 0040 16499821 vedený
v ČSOB a.a.
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej
vydražením. Ak boía vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej
záruky, je vydražitaj* povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jaj splatnosti, dražobník
fe povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listiny
osvedčujúce bankovú záruku.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Vzmysíe § 151maods. 3 Občianskeho zákonníka platí, že pri výkone záložného práva záložným veriteľom,
ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa zálon
prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.
V zmysle § 30 zákona č. 527/2002 Z,z. o dobrovoľných dražbách doplnení zákona Slovenskej národne) rady č.
323/1392 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov platí, že práva
osôb vyplývajúce z. vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho
práva dražbou. Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením prlklepu, ak vydražiteľ uhradil
cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v pripade predkupného práva
spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alefc-o iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Dátum a čas obhliadky predmetu dražby:
05.11.2019 o 10:00 hod.
19.11.2019 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky oredmetu..dražbvz
Pribylina 350, 032 42 Pribylina /pred predmetom dražby/
Organizačné opatrenia súvisiace s obhliadkou predmetu dražby:
V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie našej spoločnosti
na tel. čisté 0905 S34 527, 0905 469 050, a to najneskôr t pracovný deň pred termínom obhliadky.
K obhliadke je potrebné sl priniesť úradný doklad totožnosti /napr. občiansky preukaz, pas/, právnické osoby aj
úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyptývať, kto je oprávnený konať v joj mene (napr. výpis

2 obchodného registra),
Pokiaľ vlastník alebo osoba, ktorá má predmet v nájme, neumožni riadnu obhliadku predmetu dražby, bude
obhliadka uskutočnená v rámci možností.

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z,z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady Č, 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia
vstupné 3,32 €.
Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z dôvodu
zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby.
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák, č.
527/2002 Z, z, o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č, 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znenf neskorších predoisov (ďalej len ako .zákon č. 527/2002
Z.z, o dobrovoľných dražbách") a ktoré pred začatím dražby predložia dražobnlkovi;
a. doklad o zložení dražobnej zábezpeky;
b. čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách (formulár ja k dispozícii aj u dražobnfka);
c. doklad totožnosti (napr, platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.);
d. ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je
oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra) , nie starší ako 3 mesiace;
e. v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom - osobitné splnomocnenie s úradne osvedčeným
podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí 'výslovne vyplývať oprávnenie

splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.
Nadobudnutie vlastníckeho práva K oredmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vyď alenim v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
k predmetu dražby momentom udelenia poklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním
spôsobenú a dražobnik je oprávnený požadoval od vydražiteľa úhradu Škody, ktorú týmto konaním spôsobil
(úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou
poskytujúcou bankovú záruku),
V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobnik odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis
notárskej zápisnica, ktorou boí osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí
vlastníckeho práva k predmety dražby momentom udelenia príktepu ticitátorom. Zároveň dražobnik zabezpečí
zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.
Podmionky odovzdania pred metu dražby vydražiteľovi:
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, Je dražobnik podľa § 29 zákona 5, 527/2Q02Z.Z.
o dobrovoľných dražbácn povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iná práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez
zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby
vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomnosti dražobnika, na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica
o odovzdaní predmetu dražby', ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobnik,
Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu odovzdať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici
a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. Všetky náklady spojené odovzdaním, prevzatím a
vyprataním predmetu dražby nesie vydražiteľ v plnom rozsahu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady,
ktoré vznikli z dôvodov na strane predchádzajúceho vlastníka alebo dražobnika. Nebezpečenstvo škody na
predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten Istý
deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby, Ak jé
vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu
vydražiteľ.
Poučenie Padla § 21 Qd s. 2) až 61 zákona c. 527/2002 Z,z, o dobrovoľných dražbách:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných
dražbách, 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
príklgpu, 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 príktepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č.
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení
zákona č. 454/2004 Z.z., 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 žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe kataslra nehnuteľností začatie súdneho konania.Účastníkmi
súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobnik, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a
dotknutá osoba podľa § 21 ods. 2 zákona č, 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu, alebo ak súd urči dražbu za neplatnú, účinky prik!epu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie |e možné, vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým Istým draiobnikom na tom Istom mieste alebo ak neumožnil vlastník
predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku
predmetu dražby.
Označenie notára, ktorý bude osvedčovať priebeh dobrovoľne! dražby;
JLIDr.Miroslav Holčík
Nám. i. mája 1121/14, 921 01 Piešťany
Upozornenie:
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá''epíňa podmienky
ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné
osoby platia vstupné 3,32 EUR,
Dražobnik:

Navrhovateľ:
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JUDŕv Janka Grolmusovó
správca úpadcu: Zuaana Choleva
(predtým Thomson)

