
DPAZODNIK
oZNÁMENIE o oPAKoVANEJ DRAŽBE

7n. O22/2O2O

Zverejnené vzmysle $ 17 zákona č' 527/2oo2 Z. z. odobrovoľných dražbách aodoplnení zákona
č. 323lL992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej

len ,,zákon o dobrovoľných dražbách")

Dražobník: DRAŽoBNíK, s.r.o.
sídlo: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
lČo: 36]64281'
zapísaný v obch. registri oS Košice l, odd.: Sro, vložka č.: 19669/V
zast.: PhDr. Alexandra Pech, prokurista
d razobn i k @ dra zo b n i k.sk, 05 5/67 1- 000 1

Navrhovatel'dražby: Slovenská sporitel ňa, a.s.
sídlo: Tomášikova 48,832 37 Bratislava
lČo: oo 151653
zapísaný v obch. registri oS Bratislava l, odd': Sa, vložka č.: 601/8
zast.: Žaneta Adamišinová, špecialista senior odd. Vymáhanie nesplácaných

pohľadávok retail, odbor riadenie úverového rizika retail
Ľubica Ribánska, špecialista senior odd. Vymáhania nesplácaných
pohl'adávok retail, odbor riadenie úverového rizika retail

Miesto konania
dražby: Notársky úrad JUDr. Tomáš Petro

Námestie svätého Egídia7 /15,058 01 Poprad, okres Poprad, Prešovský kraj

Dátum a čas
konania dražby: 25.06.2021o 15,00 hod.

Vstup na dražbu o 14,30 hod

Kolo dražby: opakované

Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnutelhosti, a to:

al Parcely registra ,,C" evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 169/1 záhrada o výmere ].88 m2

parc. č. L69/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2

Próvny vzťoh k stovbe evidovonej na pozemku 169/2 je evidovoný na liste
vlastnĺctvo číslo 457.'

spoluvlastnícky podiel: 2/8, 2l8, 2l8, 2/8

ldentifikované nehnutel'nosti sú zapísané na liste vlastníctva okresného
úradu Kežmarok, katastrálny odbor, LV č. 113, okres: Kežmarok, obec: MALÝ
SLAVKOV, katastrálne územie: Malý Slavkov.

b) Stavba
bez súp. č. rozostavaný rodinný dom na parc. č. L69/2
Právny vzťah k parcele na ktorej ležístavba je evidovaný na liste vlastníctva
číslo 113.



Opis predmetu
dražby:

spoluvlastnícky podiel: 1/1

ldentifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva okresného úradu
Kežmarok, katastrálny odbor, LV č. 45]-, okres: Kežmarok, obec: MALÝ
SLAVKOV, katastrálne územie: Malý Slavkov.

c) Parcela registra ,,C" evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 168 záhrada
spoluvlastnícky podiel: ]./1

o výmere 772 m2

ldentifikovaná nehnutel'nosť je zapísaná na liste vlastníctva okresného úradu
Kežmarok, katastrálny odbor, LV č. 1, okres: Kežmarok, obec: MALÝ SLAVKOV,
katastrálne územie: Malý Slavkov'

Popis rozostavaného rodinného domu, v skutočnosti hospodárskeho
objektu
Stavba bola povolená v r. 2004 ako "Hospodársky objekt s garážou pri
rodinnom dome v obci Malý Slavkov'', do r. 2006 aj bola z časti realizovaná
podl'a pôvodnej dokumentácie. Následne v r. 2006 Stavebný úrad vydal
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením na rodinný dom. Táto zmena
sa v skutočnosti ani nezačala realizovať, stavba je rozostavaná od r. 2006, od
tohto roku na stavbe neboli prevádzané žiadne práce'Ztohto dôvodu stavbu
znalec ohodnocuje podľa pôvodnej charakteristiky ako hospodársky objekt. V
čase obhliadky nedokončená podľa pôvodného projektu z r. 2oo4, bez
zahájenia prác prestavby na rodinný dom, poškodená, časť konštrukcií chýba,
nie je schopná plniť svoju funkciu. Jej d'alšie užívanie na akýkoľvek účel si
bude vyžadovať investície do dokončenia. Časť poškodenia, resp.
nedokončenia je zrejmá z tvorby koeficientu vybavenia. Popis stavby zistený
pri obhliadke: Základy vrát. zemných prác - betónové, kombinované s
kameňom, s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie -
murované zo škvarobetónových tvárnic hr. 30 cm, s čiastočným zateplením.
Stropy - nad 1.NP nie je, nad ll'NP - dva hlavné oceľové valcované profily l, na
ktoných sú uložené priečne drevené trámy s dreveným záklopom bez
podhľadu' Zastrešenie bez krytiny - drevený sedlový krov. Krytina strechy -
profilovaný plech' Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu. Úpravy
vnútorných povrchov - hrubé vápennocementové omietky. Úpravy vonkajších
povrchov - hrubé vápennocementové omietky. Vnútorné keramické obklady -

nie sú. Schody - z l. na ll.NP zrealizované jedno železobetónové monolitické
rameno bez povrchovej úpravy, do podkrovia nie je. Dvere - jedny vstupné
hladké dvere v oceľovej zárubni zo severnej strany. Vráta - drevené rámové z
južnej strany. okná - plastové s izolačným dvojsklom. Povrchy podláh - na

l'NP menšia časť cca. 35 % plochy hrubý betón, zvyšná časť iba hlina.
Vykurovanie - v čase obhliadky žiadne. Elektroinštalácia - svetelná aj

motorická, provizórna v malej časti, bez funkčnej prípojky. Bleskozvod - nie je'
Vnútorný vodovod - nie je. Vnútorná kanalizácia - nie je. Vnútorný plynovod -

nie je. ohrev teplej vody - nie je . Vybavenie kuchýň - nie je. Hygienické
zariadenia a WC - nie je. Naviac konštrukcie - nie sú. Východisková hodnota
poškodenej stavby sa vypočíta ako východisková hodnota stavby
nepoškodenej na základe projektovej dokumentácie overenej stavebným
úradom (ak takáto projektová dokumentácia nie je alebo ak nie v súlade so
skutkouým stavom, tak podl'a predpokladaného stavu stavby pred
poškodením) s tým, že sa odpočet východiskovej hodnoty poškodených
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konštrukcií a vybavení vykoná podl'a ich pomerného percentuálneho
zastúpenia na celej stavbe. Poškodenie stavebných konštrukcií a vybavenia je
určené odborným odhadom znalca a je zrejmé z tvorby koeficientu vybavenia
stavby.
Popis pozemkov
Pozemok, parcely registra ''C" č: - t69l1' - záhrada o výmere 1-88 m2,- L6912 -

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2a - 168 - záhrada o výmere 172
m2 tvoria pozemok zastavaný rodinným domom a tvoria dvor okolo domu v
zastavanej časti obce Malý Slavkov v okrese Kežmarok, v lokalite lBV medzi
Lúčnou a Kráľovskou ulicou, na konci pôvodnej záhrady k rodinnému domu
na parc. t7o, bez priameho prístupu z verejnej miestnej komunikácie obce,
prístup je možný iba zo severnej strany z Kráľovskej ulice po parc. 573 a 574,
ktoré sú evidované na LV č. 777 bez zriadeného vecného bremena, alebo z
južnej strany z Lúčnej ulice po parc' I7o, ktorá sú evidovaná na LV č. 868 bez
zriadeného vecného bremena, bez možnosti napojenia na inžinierske siete.
Zásadným negatíVnym účinkom na hodnotu pozemku je skutočnosť, že k
nemu nie je prístup z verejných komunikácií obce. Východiskovú hodnotu
znalec určil vo výške 70% z hodnoty pozemkov blízkeho okresného mesta
Kežmarok, ktoré zásadným spôsobov ovplyvňuje hodnotu pozemkov v obci.

Stav predmetu
dražby: Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu

užívania.

Ohodnotenie
predmetu dražby: Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 95l2o2o zo dňa

ol.o7 '2o2o, vypracovaným znalcom lnB. Miroslavom Vaškom znalcom
v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné
stavby, ev. č. znalca 9L373I na hodnotu t9.7oo,-€.

Najnižšie podanie:

Minimálne prihodenie:

Dražobná zábezpeka:

Ĺ7.73o,-€

200,- €

3.000,_ €

Spôsob zloženia
dražobnej
zábezpeky: 1,Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený

vSlovenskej sporitelhi, a.s', č. účtu: SK220900000000503]227926, variabilný
symbol o222o2o. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola
pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby'
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
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Doklad preukazujúci
zloženie zábezpeky:

Lehota na zloženie
zábezpeky:

Vrátenie dražobnej
zábezpeky:

Obhliadka
predmetu dražby:

Práva a záväzky
viaznuce na
predmete dražby:

L, originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov
v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich
riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet
dražobníka.
3, osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do
notárskej úschovy v prospech dražobníka.

Do otvorenia dražby

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby

obhliadka predmetu dražby sa uskutočnív termínoch:
t, L7.06.2021o 14,00 hod.
2, 24.06.2021 o 09,30 hod.
Miesto konania obhliadky je pred rodinným domom so súp. č. 1]_6, ulica
Lúčna č. 44 v obci malý Slavkov, okres Kežmarok.
Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred
na t.č' : +42L 9LL 7 55 528 a lebo elektronicky: i nfo@drazobn ik.sk.

ŤĺRcltv evidované na LV č. 113:
1, Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom
Suché m'ito 4,8L607 Bratislava,lČo: oo 15].653 na parc.č. 169/L- záhrady
o výmere 188m2, parc.č' 16912 - zast.pl. a nádv' o výmere 73m2 - V 1820/06 -

76/06
2, 85 - Klein Marek, podiel 2/8 - Mgr. Róbert Segľa, Exekútorský úrad Prešov,
Baštová 44, Prešov - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva 2L2EX L79/t8 zo dňa 14.11.2018 na CKN parc. č. 1'6911, L69/2, v
prospech oprávneného: Džadoň Milan /08.09'L952l, štefánikova 878/3I,
Poprad - Z 2247 /18 - t44ll8, LtO/79,
3, 85 - Klein Marek, podiel 2/8 - JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor,
Exekútorský úrad so sídlom Moyzesova 669lL5, Liptovský Mikuláš - Exekučný
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX

Io39l2oL2 zo dňa 2o.IL2oI8 na CKN parc. č' L69/I, L69/2, v prospech
oprávneného: Pažítka Anton Pama - Trans, Rázusova L872lI0, Liptovský
Mikuláš -72314/78 - L45l!8, L7olLg,
POZNÁMKY evidované na LV č. 113:

t, 82 - Kleinová Katarína, podiel 2/8 - Slovenská sporitel'ňa, a.s., Tomášikova
48, Bratislava, lČo 0o]_51653 - oznámenie o začatí výkonu záložného práva
predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe č. 0292 zo dňa 04.09'201-9 na

CKN parc' č.169/I,769/2 - P 253/t9 - L51'/L9
2, B2 - Kleinová Katarína, podiel 218 - DR^Ž)BNíK, s.r.o., Hviezdoslavova 6,

Košice llČo 3676428L/ - oznámenie o dražbe zn. o22/2o2O zo dňa
1'1'.o8.2o2o na CKN parc. č' 16911, 769/2. Dražba sa bude konať dňa
17.o9'2o2o o 10.00 hod, TATRA HOTEL***, salónik Garni, Karpatská 32-13/7,

Poprad - P 246/20 - 7OI/20
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3, 82 - Kleinová Katarína, podiel 2/8 - DRAŽoBNíK, s'r.o., Hviezdoslavova 6,
Košice llČo 36764281'/ - osvedčenie o vykonaní dobrovolhej dražby N
L382/2o zo dňa 17.o9.2o2o na CKN parc. č. 1'69/1', L69/2 - neúspešná dražba
-P31"1./20-rts/20
4, 82 - Kleinová Katarína, podiel 2/8 - DRAŽoBNíK, s.r'o', Hviezdoslavova 6,
Košice llČo 3676428L/ - oznámenie o opakovanej dražbe zn. o22/2o2o zo
dňa 10.11.2020 na CKN parc. č' L69lL, 16912. Dražba sa bude konať dňa
Lo't2.2o2o o 11.00 hod, TATRA HOTEL***, salónik Garni, Karpatská 3273/7,
Poprad - P 416/20 - 770/ZO2O
5, 82 - Kleinová Katarína, podiel 2/8 - DRAŽoBNíK, s.r.o', Hviezdoslavova 6,
Košice /lČo 3676428Il - oznámenie o zmarení opakovanej dražby zn.
o22l2o20 zo dňa 27.o1-.2ozI na CKN parc' 769/L,169/2 - P 22/2L - 34/2L
6, 83 - Jezerčáková Marcela, podiel 2/8 - Slovenská sporitelňa, a.s',
Tomášikova 48, Bratislava, lČo 00151653 - oznámenie o začatí výkonu
záložného práva predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe č. 0292 zo
dňa 04.09.2019 na CKN parc. č. L69l7,169/2 - P 253/19 - 75I/L9
7,83 - Jezerčáková Marcela, podiel 2/8 - DRAŽOBNÍK, s'r.o., Hviezdoslavova
6, Košice /lČo 3676428Ll - oznámenie o dražbe zn. o22/2o20 zo dňa
11.08.2020 na CKN parc. č. 169/7, 169/2. Dražba sa bude konať dňa
t7'o9.2o2o o 10.00 hod, TATRA HOTEL***, saĺónik Garni, Karpatská3273/7,
Poprad - P 246/20 - 7OL/2O
8, 83 - Jezerčáková Marcela, podiel 2/8 - DRAŽ)BNíK, s.r.o., Hviezdoslavova
6, Košice llČo 36]64281/ - osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby N
I382/2o zo dňa L7.o9.zo2o na CKN parc. č. I69/t, 16912 - neúspešná dražba
-P31L/20-rLsl2l
9, 83 - Jezerčáková Marcela, podiel 2/8 - DRAŽoBNíK, s.r.o., Hviezdoslavova
6, Košice llČo 36764287/ - oznámenie o opakovanej dražbe zn' O22/2O2o zo
dňa 10'11.2020 na CKN parc. č. L69lL, t69l2. Dražba sa bude konať dňa
Io'I2.2o2o o 11'00 hod, TATRA HOTEL***, salónik Garni, Karpatská 32-13/7,
Poprad - P 416/20 - 77O|2O2O
to, 82 - Jezerčáková Marcela, podiel 2/8 - DRAŽ)BNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova
6, Košice /lČo 3676428I/ - oznámenie o zmarení opakovanej dražby zn.
o22 l 2o2o zo d ň a 27'ol'2ozL n a CKN par c. 169 / I, 769 / 2 - P 22 / 2I - 34 / 2I
tí., 84 - Klein Miroslav, podiel 2/8 - Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48,
Bratislava, lČo 00151653 - oznámenie o začatí výkonu záložného práva
predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe č'0292 zo dňa 04.09.2019 na

CKN parc. č' 169lI, 16912 - P 253lL9 - L5L/I9
12, 84 - Klein Miroslav, podiel 2/8 - DRAŽoBNíK, s.r'o., Hviezdoslavova 6,

Košice llČo 3676428U - oznámenie o dražbe zn' o22/2o20 zo dňa
11.08.2020 na CKN parc. č. 169/I, L69/2' Dražba sa bude konať dňa
17.o9.2o2o o 10.00 hod, TATRA HOTEL***, salónik Garni, Karpatská3273/7,
Poprad - P 246/20 - LOI/20
13, 84 - Klein Miroslav, podiel 2/8 - DRAŽOBNíK, s'r.o., Hviezdoslavova 6,

Košice llČo 36]6428Ll - osvedčenie o vykonaní dobrovolhej dražby N
L382/2o zo dňa 17.o9.2o2o na CKN parc. č. L69/t, L69/2 - neúspešná dražba
-P3Lrlzo-7rslz}
L4, 84 - Klein Miroslav, podiel 2/8 - DRAŽOBNÍK, s'r.o., Hviezdoslavova 6,

Košice /lČo 3676428I/ - oznámenie o opakovanej dražbe zn' o22/2o2o zo
dňa 10.11.2020 na CKN parc. č' \69lL, 16912. Dražba sa bude konať dňa
Io.I2.2o2o o 11.00 hod, TATRA HoTEL***, salónik Garni, Karpatská3273/7,
Poprad - P 416120 - L7O/202O
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15, 84 - Klein Miroslav, podiel 2/8 - DRAŽOBNíK, s'r.o., Hvĺezdoslavova 6,

Košice /lČo 3676428I/ - oznámenie o zmarení opakovanej dražby zn.

oz2/2o2o zo dňa 27.ot'2o2l na CKN parc. L69/L,1'69/2 - P 22/27 - 34/21'
16, 85 - Klein Marek, podiel 2/8 - Slovenská sporitel'ňa, a.s., Tomášikova 48,
Bratislava, lČo oo151653 - oznámenie o začatí výkonu záložného práva
predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe č'0292 zo dňa 04.09.2019 na

CKN parc. č. L69 /I, L69l2 - P 253/79 - I5I{I9
t7,B5 - Klein Marek, podiel 2/8 - DRAŽOBNíK, s'r'o., Hviezdoslavova 6, Košice

lČo 3676428Ll - oznámenie o dražbe zn. o22l2o20 zo dňa 11.08.2020 na

CKN parc. č. Ĺ69/L,169/2. Dražba sa bude konať dňa t7.o9.2o2o o 10.00 hod,
TATRA HOTEL***, salónik Garni, Karpalská 3273/7, Poprad - P 246/20 -

ro1-/20
18, 85 - Klein Marek, podiel 2/8 - DRAŽOBNíK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice

/Čo 3676428]./ - osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby N t382/2o zo
dňa 17.09.2020 na CKN parc' č. L69/L, L69l2 - neúspešná dražba - P 3ILl2o -

LLs/2O
19, 85 - Klein Marek, podiel2/8 - DRAŽOBNíK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice

/lČo 3616428L/ - oznámenie o opakovanej dražbe zn. o22/2o20 zo dňa
Lo.IL'zo2o na CKN parc. č. I69/L, L69l2. Dražba sa bude konať dňa
Lo'72'2o2o o 11.00 hod, TATRA HOTEL***, salónik Garni, Karpatská 327317,
Poprad - P 41.6/20 - 77 0 /2020
20,82 - Klein Marek, podiel2/8 - DRAŽOBNíK, s.r'o., Hviezdoslavova 6, Košice

llČo 36764281/ - oznámenie o zmarení opakovanej dražby zn' o22/202o zo
dňa 2].o1'.2o21 na CKN parc' L69/L,769/2 - P 22/27 - 34/2L
ŤaRcľlv evidované na LV č. 451:
1, Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporitelhe, a.s., so sídlom
Suché mýto 4, 8L6 07 Bratislava , lČo: oo 15L 653 na rozostavanú stavbu
rodinného domu na parc.č. 76912 -v 1820106 -76106
2, ExekÚtorský úrad JUDr. Mária Hlaváčová, súdna exekútorka, Hlavné
námestie 34, Kežmarok - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučného záložného práva Ex 37l2oo9 na rozostavaný rodinný dom
postavený na parc. č. t69l2 v prospech opráv.: Anton Pažítka PAMA - Trans,
Rázusova t872/Lo, Liptovský Mikuláš -zLo34/o9 -26109
3, Exekútorský úrad so sídlom Piaristická 2, Nitra, súdny exekútor Mgr. Erik
Tóth - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 29/09-36
na rozostavaný rodinný dom na parc. č' L69/2 v prospech oprávneného:
Miroslav Vindiš Versorg, Pražská 3, Nitra -zL723/o9 - 55/09
4, Exekútorský úrad Humenné,súdny exekútor Mgr.Ján
Harvan,ul.26.novembra l-Exekúčny príkaz na zriadenie exekúč.zálož.práva v
prospech oprávneneho Hs-TRANs SLoVAKlA,spol.s.r.o.,Tolstého
Ilo / I2,Hume n né rozostav. rod i n ný d om na pa rcele 769 / 2-Z 48t l Lo-23 l Io
5, Klein Marek-Exekútorský úrad Poprad,súdny exekútor JUDr'Dušan
Sopko,Nám.sv.Egídia 95-Exekúčny príkaz zriadením exekúč.zálož.práva Ex

3696/99 V prospech oprávneného mal.Klein Enrique,Klein Jason
mal',zast'matkou Kleinovou Lenkou,štefánikova 87 8/3t,P oprad-Z 7 58/ Lo-
37lLO
6, JUDr. Michal Fulka - súdny exekútor, Exekútorský úrad Košice, Južná trieda
93, 040 01 Košice - Ex 44/2oL0-48 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie
zriadením exekúčného záložného práva na nehnutelhosti : rozostavaný
rodinný dom na parc. č. 16912 v prospech oprávneného Mrázová Viera -

VERA, M.R.Štefánika 983, Sečovce, lČo: 34276734, zast. JUDr. Helena
Knopová, advokátka, Štúrova 20, Košice -z4o5/]l-2L/1'L
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7, Daňový úrad Kežmarok, Huncovská 1, 060 26 Kežmarok - Rozhodnutie o
zriaden í zá ložného práv a č.7 t6 / 32ol7 I58 / I1'/Schm na rozostava ný rod i nný
dom na parc.č. 16912 - P I4j/LL- 34/I!,Z7I6/IL - 55/Í
8, Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Exekútorský úrad so sídlom
Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava - EX LL534/o9 - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnutelhosť - rozostavaný
rodinný dom na parc'č. 169/2v prospech oprávneného PoHoToVosŤ s.r.o.,
Pribinova 25, 87I09 Bratislava, lČo:35807598, v zast.:JUDr. Martin Máčaj,
advokát -7745I/LL - 6L{IL
9, JUDr. Denisa Regináčová Mihalová, súdna exekútorka, Exekútorský úrad
Košice, Moyzesova 34, o4o O1Košice - EX-301/2009-76 - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný rodinný dom na parc.
č' L6912 v prospech oprávneného: SLoVENSKÁ lNKASNÁ sPoLoČNosi s'r'o.,
Južná trieda 78, Košice, lČo: go 483 958 - Z 1997l7t- 83lII
10, JUDr. Jozef Karas-súdny exekútor, Exekútorský úrad Humenné,
Sládkovičova 7, 066 01 Humenné - Ex 24L6/2008-16 - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť
- rozostavaný rodinný dom na parc.č' L69/2v prospech oprávneného lng.Šíp
Michal EVAX, Ladomírov 5, lČo: Ezgg+g85 zast. JUDr. Hrubišák Slavomír,
advokát - z 2I26l7L - 89l 7L
11, Exekútorský úrad, Mgr. Viera Lesňáková, súdna exekútorka, Nám. sv.
Egídia 95, 058 01 Poprad - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného
záložného práva - na rozostavaný rodinný dom na parc. č. L69/2 -

oprávnenému SR - obvodný úrad Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01
Kežmarok, zast' lng. J. Perignáthovou, lČo: 42077214 - Ex 4L5/L1", z Log2lLz -

471r2
12, Exekútorský úrad, JUDr. Jozef Liščák, súdny exekútor, Hviezdoslavova 23B,
036 01 Martin - Exekučný príkaz na vakonanie exekúcie zriadením
exekučného záložného práva - na rozostavaný rodinný dom na parc' 169/2 -

oprávnenému: KooPERAT|VA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group,
Agentúra Žilina,Uhoľná 1Žilina, zast. Mgr. Jánom Brandisom - Ex 4I5lI2, Z
1644/72 -76/12
13, Exekútorský úrad, JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor,
Konštantínova 13, 080 01 Prešov - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie
zriadením exekučného záložného práva - na rozostavaný rodinný dom na
parc. č. 76912 - oprávnenému: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave,
pobočka Poprad, Ul' 1. mája 4o53l24, o58 01 Poprad, lČo: gosoz+84 - Ex
L7 s / 2012, 7 r93r I 12 - 98 I t2
14' Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Rudolf Dulina, súdny exekútor,
Ľudovíta štúra 12, Michalovce - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného
záložného práva Ex 25LuI3 na rozostavaný rodinný dom na parc. č. L69l2v
prospech oprávneného: Slovenská sporiteľňa, a's', Tomášikova 48, Bratislava
-2848/t3 - 4s/73
15, Súdny exekútor JUDr. Stacho Chladný, Exekútorský úrad so sídlom Stráž
223,7volen - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva - EX
2944/17 - na rozostavaný rodinný dom na parc. č. 16912 v prospech
oprávneného: SKP, k.s. Lazovná 64, Banská Bystrica, správca KP úpadcu, KFZ
Sys, s.r.o. 'v konkurze', Košútska 1342, Sládkovičovo - z 56012014 - 2] lt4
16, Mgr. Róbert Segľa, Exekútorský úrad Prešov, Baštová 44, Prešov -
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného
práva 2L2Ex L79/I8 zo dňa 25.06.20].9 na rozostavaný rodinný dom
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postavený na cKN parc. č. L69/2, V prospech opráVneného: Milan Džadoň,

Štefánikova 8]8/31', Poprad -z723L/L9 - L22/79
POZNÁMKY evidované na LV č. 451:
1, Exekútorský úrad JUDr. Mária Hlaváčová, súdna exekútorka, Hlavné

námestie 34, Kežmarok - Upovedomeni o začatí exekúcie Ex 37/2oo9 na

rozostavaný rod. dom na parc' č. 769/2 v prospech oprávneného: Anton
Pažítka PAMA - Trans, Rázusova č. L872/I0, Liptovský Mikuláš - P2 6]lo9 -

L6/Os
2, Exekútorský úrad JUDr. Mária Hlaváčová, súdna exekútorka, Hlavné
námestie 34, Kežmarok - Exekučný príkaz predajom nehnuteľnosti Ex

37l2oo9 na rozostavaný rodinný dom postavený na parc. č. L69/2 v prospech

opráv.: Anton Pažítka PAMA - Trans, Rázusova L872/7o, Liptovský Mikuláš -
P1 3sl09 -27los
3, JUDr. Denisa Mihalová, súdna exekútorka, Exekútorský úrad Košice,

Moyzesova 34, Košice - Upovedomenie o spôsobe a začatí exekúcie Ex

301/09-36 na rozostavaný rodinný dom na parc. č. 76912 v prospech

oprávneného: Slovenská lnkasná Spoločnosť, s.r'o., Južná trieda 78, Košice -
P2222109 - 43/09
4, Mgr. Dušan Sopko, súdny exekútor, Nám. sv. Egídia 95, Poprad -

Upovedomenie o začatí a spôsobe vykonania exekúcie EX ]-1-5/09-16 na

rozostavaný rod' dom na parc' č. L69/2 v prospech oprávneného: Klein

Enrique a Klein Jason, Štefaniková 8]8l3t, Poprad - P2 300/09 - 62/09
5, JUDr. Jozef Karas-súdny exekútor, Exekútorský úrad Humenné,
Sládkovičova 7 , 066 01 Humenné - Ex 24t6/2o08-15 - Upovedomenie o začatí
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnutelhosť -
rozostavaný rodinný dom na parc.č. 76912 v prospech oprávneného lng.Šíp

Michal EVAX, Ladomírov 5, lČo: gzEg+g85 zast. JUDr. Hrubišák Slavomír,
advokát - P 534/II - 88/1I
6, Exekútorský úrad, JUDr. Peter Molnár,súdny exekútor, Kupeckého 29, o4o
01 Košice - Upovedomenie o začatí exekúcie - rozostavaný rodinný dom na

parc. 1'69/2 - oprávnenému orange Slovensko, ä.S., lČo: 356972]0,
Prievozská 6/A, 82L 09 Bratislava 2 - Ex or1432l7z, P 29I/72 - 46/12
7, Exekútorský úrad, JUDr. Jozef Liščák, súdny exekútor, Hviezdoslavova 23B,

036 01 Martin - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložného práva - na rozostavaný rodinný dom na parc. 169/2

oprávnenému: KooPERAT|VA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group,
Agentúra Žilina,Uhoľná tŽilina, zast. Mgr. Jánom Brandisom - Ex 4I5/t2, P

393172 - 64/L2
8, Exekútorský úrad Michalovce, JUDr' Rudolf Dulina, súdny exekútor,
Ľudovíta štúra 12, Michalovce - Upovedomenie o začatí exek. zriad.

exekučného záložného práva Ex 251'IlI3 na rozostavaný rodinný dom na

parc. č. 76912 v prospech oprávneného: Slovenská sporiteľňa, ä.S.,

Tomášikova 48, Bratislava - P 20ol13 - 46l13
9, Súdny exekútor JUDr. Stacho Chladný, Exekútorský úrad so sídlom Stráž

223, Zvolen - Upovedomenie o začatí exek. zriad. exekuč. zálož. práva EX

2944/L1' na rozostavaný rodinný dom na parc' č. 16912 v prospech

oprávneného: SKP, k.s. Lazovná 64, Banská Bystrica, správca KP úpadcu, KFZ

Sys, s.r.o. 'V konkurze', Košútska 1342, Sládkovičovo - P 84/1'4 - L2/L4
10, Slovenská sporitel'ňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, lČo 00151653 -

oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľnosti na

dobrovolhej dražbe č' 0292 zo dňa 04.09.2019 na rozostavaný rodinný dom
postavený na CKN parc. č. 1'6912 - P 2s3ll9 - 757/19
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Notár osvedčujúci
priebeh dražby:

Spôsob úhrady ceny
dosiahnutej
vydražením:

11, DRAŽOBNíK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice /lČo 36764281/ - oznámenie
o dražbe zn. o22/2o20 zo dňa ll'o8'2o2o na rozostavaný rodinný dom
postavený na CKN parc. č. 169/2. Dražba sa bude konať dňa 17.o9,2o2o o
10.00 hod, TATRA HOTEL***, salónik Garni, Karpatská 32]317, Poprad - P

246120 - LOU^O
12, DRAŽOBNíK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice |lČo36]64281/ - Osvedčenie
o vykonaní dobrovol'nej dražby N 1382/20 zo dňa t7.o9'2o20 na rozostavaný
rodinný dom postavený na CKN parc. č. 169/2 - neúspešná dražba - P 3LLl2o
- rLs/2o
13, DRAŽOBNíK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice llČo 36764281/ - oznámenĺe
o opakovanej dražbe zn. o22/2o2o zo dňa lo.I7.2o2o na rozostavaný rodinný
dom postavený na CKN parc. L69/2. Dražba sa bude konať dňa Lo.L2.2o2o o
11'00 hod, TATRA HOTEL***, salónik Garni, Karpatská 327317, Poprad - P

4L6120 - 77O/2O2O
14, DRAŽOBNíK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice /Čo 36764281/ - oznámenie
o zmarení opakovanej dražby zn. o22/2o2o zo dňa 27 'oI.2o2I na rozostavaný
rodinný dom postavený na CKN parc' L69/2 - P 22l2L - 34/2I
ŤnRcľlv evidované na LV č. 1:

1, na parc.č'168 - Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne,
a.s., so sídlom Suché m'ýto 4, 816 07 Bratislava , lČo: oo 151 653 na parc.č'
168 - záhrady o rnimere Ĺ72m2 - V 1820/06 -76106
PoZNÁMKY evidované na LV č. 1:

1, Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, lČo 00151653 -
oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľnosti na
dobrovoľnej dražbe č.0292 zo dňa 04.09.2019 na CKN parc, č. L68 - P 253lL9
- LsLlrs
2, DRAŽOBNíK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice /Čo 36764281/ - oznámenie
o dražbe zn.o22/2o2o zo dňa 11.08'2020 na CKN parc. č. 168. Dražba sa bude
konať dňa 7]'o9.2o2o o 10.00 hod, TATRA HOTEL***, salónik Garni,
Karpatská 3273/], Poprad - P 246/20 - roL/2o
3, DRAŽOBNíK, s.r'o., Hviezdoslavova 6, Košice llČo 36764281/ _ osvedčenie
o vykonaní dobrovoľnej dražby N 1382/20 zo dňa L7.o9'2o2o na rozostavaný
rodinný dom postavený na CKN parc. č. 168 - neúspešná dražba - P 3l1.lzo -

tLs/2o
4, DRAŽOBNíK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice llČo 36764281/ - oznámenie
o opakovanej dražbe zn. o22/2o20 zo dňa Lo'11.2o2o na CKN parc. č. 168.
Dražba sa bude konať dňa to.L2.2o2o o 11'00 hod, TATRA HOTEL***, salónik
Garni, Karpatská 3273/7 , Poprad _ P 4L6/2o - 77ol2o2o 416120 - L7o/2o2o
5, DRAŽOBNíK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice /Čo 36764281/ - oznámenie
o zmarení opakovanej dražby zn. o22/2o2o zo dňa 27 'oI'2o2I na CKN parc. č.

168 - P 2212t-34lZL

JUDr. Tomáš Petro _ notár
sídlo: Námestie svätého Egídia7/t5,058 01 Poprad

Vydražitel' je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15
dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Slovenská sporiteľňa,
a.s', č. účtu: SK2209000000005o37221926, variabilný symbol o222o2o.
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Nadobudnutie
vlastníckeho práva
k predmetu dražby

Podmienky
odovzdania
predmetu dražby
vydražiteľovi:

Poučenie:

Dražobná zábezpeka sa vydražitelbvi započítava do ceny dosiahnutej
vydražením.

Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote,
prechádza na vydražitel'a vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí,
ak je vydražitelbm osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príkĺepu nie je
zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na

vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet
dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej
vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby.
Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
z dražby;jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu,
katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
V zmysle $151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka pri

výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je

v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé,

sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných
verĺteľov.

Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci
vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia
písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti
vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením.
Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu
o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu
dražby, vydražiteľ a dražobník' Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží
predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak
niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto
skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto
osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša
vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli,

ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo
ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. 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 je
vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo
škody a zodpovednosť za škodu'

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené
ustanovenia zákona o dobrovolhých 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 príklepu okrem prípadu, 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
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príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 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 o určenie neplatnosti dražby podľa
predchádzajúceho odseku, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu, katastrálnemu odboru začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konanĺa o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky
príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia
dražby, ak bolo príčinou 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
vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Za správnosť: Alexandra Pech

V Bratislave 08. júna2027

dražobník
oRRŽoeĺlír, s.r.o.
PhDr. Alexandra Pech
prokurista

Rovnopis tohto oznámenia o dražbe, s úradne osvedčeným podpisom navrhovatel'a dražby,je uložený u draŽobníka
(5 17 ods. 8 zákona o dobrovolhých dražbách).
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