
PRO aukcie, s.r.o. 
Kopčiaiiska 10. 851 01 Bratisiava 	 iČo: 46 771 778 
TeI.: +421 2 3266 1920 	 D1Č: 202 360 6101 
spoiočnosť je zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisiava i, oddiel Sro, vložka čĺsio 83219/8 

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ 
DRAŽBE č. 242019/2 

SpoloČnosť  PRO aukcie, s.r.o. ako dražobník v zmysie zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách 
aodopinení zákona Č. 323/1992 Zb. o notšroch anotárskej Činnosti ( Notársky poriadok) znenĺ  neskoršĺch 
predpisov (ďaiej ien ,,zákon o dražbách) zverejňuje v zmysle us*anovenia § 1 7 zákona o dražbách toto 
Oznámenie o dražbe. 

Drnžobník 

Obchodnč  meno: 	 PRO aukcie, s.r.o. 
Sídlo: 	 Kopčianska 1 0, 85 l 0 1 Bratislava 
Zapísaná: 	 Obchodný register Okresného súdu Bratislava i, oddiel Sro, viožka 832 l 9/B 
iČO: 	 46771 778 

Navrhovatcl dražby 

Obchodné meno: 	 Siovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 
Sídio: 	 Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 
Zapĺsaná: 	 Obchodný register Okresného súdu Bratislava i, oddiel Sa, vložka 30 l 0/B 
IČO: 	 00682420 

Miesto konania dražby: 
	Priestory notárskeho úradu JUDr. Mária Forinová, 

Masarykova 1944/25, 071 01 Michalovce, prvé 
poschodie 

Dátun konania dražby: 	15.6.2020 

čas otvorenia dražby: 	10:00 hod. 

Dražba: 	 2. kolo opakovanej dražby 



Prcdmct dražby: 
Prcdmetom dražby je súbor nehnutelnosti evidovaných Okresnýrn úradom Michaiovce. katastrá!ny odbor, 

iapísanč  na LV Č. 395. kú. Klokočov, obec KLOKOČ()v okres Michalovcc a to: 

Parcely registra ,,C evidované na katastrálnej mape: 

parcelné Číslo výmera v m2 druh pozemlii 

505 l 3 l 5 673 ()statná plocha 

505125 23 Zastavaná piocha a nádvorie 

505/45 2 080 Zastavaná plocha a nádvoríe 

505/60 5 097 Ostatná plocha 

505/6 l 83 l Zastavaná plocha a nádvorie 

505/62 427 Zastavanä plocha a nádvorie 

Stavbv postavené na pozemkoch parcely rc2istra ,,C 

súpisné Číslo na parcele ČísIo Popis stavby 

469 422 Zariadenic pre seniorov 

469 505/45 Zariadenic pre seniorov 

470 505/25 Vod.a prcčerp.st. 

47 l 505/6 l Zariadcnie pre seniorov 

472 505/62 Zariadenic pre seniorov 

Ďalej ako Predmct dražbv 

Predmet dražby sa draži v spoluvlastnickum podielc 1/1. 
Predmet dražby sa draží ako ,,stojĺ  a leží. 

Opis a stav Predmetu dražby: 
Zariadeniepre seniorov. s.č .172, p.č. 505/62 - Hos.podárskypavilán E 
Jedná sa o jednopodlažný nepodpivniČený objekt hospodárskeho pavilánu E komplexu zariadenia pre seniorov 

stojaci v rckreačnej Časti KlokoČov pri vodnej nádrži Zemplinska Šírava. V komplexe iadeniaje Hospodársy 

pavilán F situovaný najcho východnom okraji. Vek ku dňu oceneniaje 31 rokov. V hospodrskoin paviéoe Ejc 

situovaná kuchyňa so zázemim a jedálňou pre ceIČ  rekreačné zariadeaie. V súčasnosti 

prcvádzke. Základy - NosnČ  ,.vislé prefabrikované ŽB stlpy sú kotvené v betooch kalc. 	 . 

pitkách. Obvodové murivo je založené na rnonolitických základoch - 	 c: z 

vystužcného betánu na zhutnenom štrkopioskovom läžku s vodorovnou 

ZvislČ  nosné konštrukcie 	Nosnú konštrukciu hospodárskeho 	 zaa 	 z 

prefabrikovariých železobetánových tyČových stlpov a prievlakov 	 . 	;, 
predsadený murovaný z párobetánových tvárnic so skladobnou 	. * 	., • .. - - . 

konštrukcie - Vnútorné výplňové murivo a prieČky sú vmurovaoe z 	. - 	 . 	:-: 125 

mm. Vnútorné omietky - vápenné hladké. Povrchová úprava 	 . 	litové 

nahadzované s keramickým obkladom sokla. Strešná konš 	. .- 	 . :-. 3štová 

zatepkná Str.šny plášt j, nesen prefabrikovanvmi železsbe 	-. 	-. 	. 	.. ožene na 

pinostcnných prefabrikovaných žeIezobet6novch priev1akoci S-e- - -. 	 asŕaltovaných 

natavovaných pásov. Stropy - z prefabrikovai»ch že1ezob. 	.. 	: 	 Sú strešnú 

konštrukciu s rovným omietnutým podhladom vápennou h1c 	- 	: . 	-. 	podláh so 

zohiadnenim zátažovosti priestorov a stupňa prevádzk su z pr; 	; • 	. : : :ziovel dlažby. 

Výplňové konštrukcie - okná sú typové drevené zdvojenč  otvrasČ  bez ro.iiet a z .: 	:. . . ové hiadké pIné 

alebo s výplňou na báze dreva osadené do oceľovch zärubni a do techrii 	. - 	plechové natreté 

krvcim náterom. vráta picchové natreté krycim naterom. Rozvody vody - Zso. .e objektu vodou je 

zabezpcčené vodovodnou pripojkou z pozinkovaných rúr z AT stanice vybudov 	severovýchodne za 

hospodárskym pavi!ánom. Vnútorné rozvody sú urobené pre studenú aj teplú vodo z rúr pozinkovaných. 



Ibor, 

Kanalizácia - dažďové vody sú odvádzané zo strechy strešnými žlabmi a zvodmi z pozinkovaného plechu a 
stckajú voľne naterén. Splašková kanalizácia vo vnútri objcktu zvisláje z liatinových a Pvc rúr a vodorovnáje 

z PVC rúr a odvádza odpadové vody zo zariaďovacich predmetov ccz kanaiizačnú prípojku z rúr kameninových 
do areálovej kanalizácie, ktoráje zaústená do verejnej kanalizácie. Kúrenie - bezrozvodov ťiK kúrenía, kúrenic 
je lokálnc akumulačnými kachľami na ELI a konvektormi . Ohrcv ľÚV - 1eplá úžitková voda jc ohrievaná v 
ELI bojleri. Bleskozvod - Z protipožiarnej bezpeČnosti je objekt chránený proti úderom blesku rozvodmi 
bleskozvodov. Zberné zariadenia sú kornbináciou hrebeňovej sústavy a oceľových tyČi. Na budove nie je 

prcvádzaná každoročná bežná údržba. Objekt budovy nie je dobre udržiavaný a je v pomerne zlom 

stavebnotechnick()m stave. 
Zariadenie.pre seniorov, s.Č.469. p.Č. 505/45, 422 - Pavilín A  

Jcdná sa o dvojpodlažný nepodpivniČený objekt ubytovacieho pavilánu A komplexu zariadenia stojaci v 
rekreačnej Časti KlokoČov pri vodnej nádrži Zemplínska Širava. V komplexe zariadeniaje Ubytovací pavil6n A 
situovaný na jeho východnom okraji. Vek ku dňu ocenenia je 31 rokov. V hospodárskom pavil6ne A sú 
situované izby so sociá!nymi zariadcniami návštevnikov zariadenia strediska Klokočov. Základy - Nosné zvisié 
prefäbrikované ŽB stÍpy sú kotvené v želczobet6nových kalichových základových patkách. Obvodové murivoje 

založené na monolitických základoch - základových pásoch z prostého aj vystužcného bcténu na zhutnenom 
štrkopieskovom lč žku s vodorovnou hydroizoláciou proti zernnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie Nosnú 
konštrukciu pavil6nu A tvoria rámy montované z prefabrikovaných železobetánových tyČových stlpov 500x500 
mm a prievlakov systému Priemstav v module 3,60 x 4.80 m. Obvodový plášt je predsadený murovaný z 
pérobet6nových tvárnic a tehál CDm so skladobnou hrúbkou múrov 375 mm. Zvislé výplňové konštrukcie - 
Vnútomé výplňové murivo a prieČky sú vymurované z tehál CDm v skladobncj hrúbke 250 a 125 mm. Vnútorné 
omietky - vápenné hladké . Povrchová úprava fasád - Vonkajšie omietky sú brizolitové nahadzované s 
keraniickým obkladom sokFa. Štrešná konštrukcia - Je zrealizovaná plochá dvojplášťová zateplená odvetraná. 
StreŠný plášt je nesený prefabrikovanými železobeténovými strešnými panelmi, ktoré sťi uložené na 
pinostcnných prefabrikovaných železobeténových prievlakoch. Strešná krytina je z ťažkých astältovaných 
natavovaných pásov. Stropy - - z prefabrikovaných železobet6nových panelov, ktorý zároveň  nesú strešnú 
konštrukciu s rovným omietnutým podhladom vápcnnou hladkou orietkou. Podlahy - Povrchy podláh so 
zoh]adnenim záťažovosti priestorov a stupňa prevádzky sú na prizemi z prevažnej miery z keramickcj a 
konglomerovanej dlažby a PVC a na poschodi v chodbách PVC a izbách a v sprche, umyvárke a v izbových WC 
a umyvárkach keramické dlaždiČkyjemnozrné režné 100/100/80 mm. Výplňové konštrukcie - okná sú typové 
drevené zdvojené otváravé bez roliet a žalťizií - dvere typové hladké piné alebo s výplňou a na poschodi 
dýhované na báze dreva osadené do ocerových zárubni a vstupné dvere sú ocelové s hliníkovými lištami 
Rozvody vody: Zásobovanie objektu vodou je zabezpečené vodovodnou pripojkou z pozinkovaných rúr z Al 
stanice vybudovanej severovýchodne za hospodárskym pavilénom. Vnútorná rozvody sú urobené pre studenú aj 
teplú vodu z rúr pozinkovaných. Kanalizácia - I)ažďové vody sú odvádzané zo strcchy strcšnými žľubmi a 
zvodrni z pozinkovaného plechu a stekajú volne na terén. Splašková kanalizácia vo vnútri objektu zvislá je z 
liatinových a PVC rúr a vodorovná je z PvC rúr a odvádza odpadové vody zo zariadovacích predmetov cei 
kanalizaČnú pripojku z rúr karneninových do areálovej kanalizácie. ktorá jc zaústená do verejnej kanalizácie. 
Kúrcnie 	hez rozvodov ÚK kúrcnia - kúrenie je lokálne akumulačnými kachľami na ELI a konvcktormi. 
Klampiarske konŠtrukcic - Klampiarske konštrukcie strechy, strešné žľaby a zvody aj oplechovanie parapctov sú 
z pozinkuvaného plcchu. Ohrev TÚV - Ohrev teplej vody je zabezpečený v zásobnikoch 	. Vnútorné 
vybavenie - V každcj izbe je umývadlo a sprchovací kút s plechovou smaltovanou vaničkou. V spoločných WC 
muži sú 2 umývadlá, 2 pisoáre a 2 kabinky so splachovacfm WC. V spoločných WC ženy sú 2 umývadlá. 2 
kabínky so splachovacími WC a výlevka pre upratovačku. Na budove nic je prevádzaná každoročná bežná 
údržba. 
Zuriudenie.pre .veniorov, s. Č. 469p. Č. 505/45. 422 - Pavi/án B 

Jedná sa o trojpodlažný nepodpivničený objekt ubytovacieho pavil6nu B komplexe zariadenia stojaci v 
rekreačnej Časti Klokočov pri vodnej nádrži Zemplinska Šírava. V komplexe zariadenia je Ubytovaci pavilén B 
situovaný v jeho strede. Zäklady - Nosné obvodové aj vnútomé murivo a deliace priečky sú založené na 
monolitických základoch - základových pásoch z prosiého aj vystuženého beténu na zhutnenom štrkopieskovom 
!čžku s vodorovnou hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie: Nosnú konŠtrukciu pavilénu 

B tvorí pozdĺžny murovaný systém, kde nosnými prvkami sú obvodové rnurivá a stredná priečka. Obvodový 



Predmet dražby: 
Predmetom dražby je súbor nehnuteľnostĺ  evidovaných Olresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, 
Lapĺsané na LV Č. 395 , k.ú. Klokočov, obec KLOKOČOV , okres Michaiovee a to: 

Parcelv re2istra .0 evidované na katastrálneí maDe: 

parcelné ČfsIo výmera v m2 drub pozemku 

505/1 3 1 5 673 Ostatná plocha 

505/25 23 Zastavaná plocha a nádvorie 

505/45 2 080 Zastavaná plocha a nádvorie 

505/60 5 097 Ostatná plocha 

505/6 l 83 l Zastavaná piocha a nádvorie 

505/62 427 Zastavaná plocha a nádvorie 

Stavbv nostavené na nozemkoch narcelv reistra ...0 

súplsné Čĺslo na parcele Číslo Popis stavby 

469 422 Zariadenic pre seniorov 

469 505/45 Zariadenie pre seniorov 

470 505/25 Vod.a prečerp.st. 

47 1 505/6 l Zariadenie pre seniorov 

472 505/62 Zariadenie pre seniorov 

Ďalej ako Predmet dražby. 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1. 
Predmet dražby sa dražĺ  ako ,,stojf a ležĺ . 

Opis a stav Predmetu dražby: 
Zariadenie.pre seniorov. s.Č. 472. p. č. 505/62 - í-ĺospodárskvpavilán E 
Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený objekt hospodárskeho pavilánu E komplexu zariadenia pre seniorov 

stojaci v rekreaČnej Časti Klokočov pri vodnej nádrži Zemplfnska Širava. V koinplcxc iadeniaje Hospodky 

pavil6n E situovaný najeho východnom okraji. Vek ku dňu oceneniaje 31 rokov. V hospodskan psviiáme Ejc 

situovaná kuchyňa so zázemĺm a jedálňou pre celČ  rekreačné zariadenie. V 	 d 	je t 

prevádzke. Základy - Nosné zvislč  prefabrikované Ž13 stípy sú kotvené v be nov 	ka1idock 

pitkách. Obvodové murivo je založené na monolitických základoch - zdo 	 z 
vystuženčho bet6nu na zhutnenom Štrkopieskovom léžku s vodorovnou byoi 	--. ...- 
ZvislČ  nosné konštrukcie - Nosnú konštrukciu hospodárskeho 	iicmci tvu 	 -. 	z 
prefabrikovaných železobet6nových tyČových stÍpov a prie lako sy 	Pr--- C 

predsadený murovaný z p6robet6nových tvárnic so skladobnou hrkoi ic 	. 	woiČ  
konštrukcie - VnútornČ  výplňové murivo a prieČk sú vmuroane z tci.! 	. 	. 	. 3 125 

mm. Vnútomé omietky 	vápenné hladkČ. Povrchoa úpraa fasad -cáe 	ci r.zolitoé 

nahadzované s keramickým obkladom sokla Strešna konŠk 	e 	 .. .IJ ťtiá 

zateplená. Strešný plášť  je nesený prefabrikoan.mi železc onovvry 	 . 	e c loženč  na 

pinostenných prefabrikovaných žekzobet6nových prielakoch Strenz 	e z 	zsfaltoaných 

natavovaných pásov. Stropy - z prefabrikoanch železotcrovc . - - 	i-. 	 nesu strešnú 

konštrukciu s rovným omietnutým podhľadom ápennou hladkou cctk. 	 - P.vch podláh so 

zohľadnenfm záťažovosti priestorov a stupňa preadzk u z prea 	 z cn 	a :eraiioej dlažby. 

VýplňovČ  konštrukcie - okná sú typové drevené zdvojenČ  otvárae bez re!ct a h 	. i_ typoe hladké pinČ  
alebo s výplňou na báze dreva osadenč  do oceľoch zarubni a do techn;ckch nnosti plcchové natreté 

krycím náterom, vráta plechové natreté krycim naterom Rozvod .od - L.asobovaaie objektu vodou je 

zabezpecenč  vodovodnou prĺpojkou z pozinkovan.ch rúr i AT stanice vybudoanej sc.erovýchodne za 

hospodárskym pavil6nom. Vnútorné rozvody sú urobene pre studenú aj teplu odu z rur poiinkovaných. 
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voduu je zabezpečenč  vodovodnou prípojkou z pozinkovaných rťir z AT stanice vybudovanej severovýchodne za 

hospodárskym paviiénom. Vnútorné rozvody sú urobené pre studenú aj teplú vodu z rúr pozinkovaných. 

Karializácia - Dažďové vody sú odvádzané zo strechy strešnými Žľabmi a zvodmi z pozinkovariého piechu a 

stekajú volne na terČn. Splašková kanalizácia vo vnútrí objektu zvisläje z Iiatinových a PVc rúr a vodorovnáje 

z PVc rťir a odvádza odpadové vody zo zariaďovacích predmetov cez kanalizačnú pripojku z rúr kameninových 

do areálovej kanalizácie, ktoráje zaústená do verejnej kanalizácie. Kúrenie - rozvody ÚK kúrenia v paviléne D - 

kúrenie v paviléne D je z kotolne na l .NP. Klampiarske konštrukcie - Klampiarske konštrukcie strechy, strešné 

Žľaby a zvody aj oplcchovanie parapctov sú z pozinkovaného plcchu. Ohrcv FÚV 	Ohrev tcplej vody je 

zabczpečený v zásobnikoch -I.ÚV s ohrevom na ELI, ktoré sú umiestnené v pavilánc D1. RoLvody slaboprúdu - 

bez slahoprúdových rozvodov - Bleskozvod - Z protipožiarnej bczpečnosti jc objekt chránený proti úderom 

blesku rozvodmi bleskozvodov. Zberné zariadenia sú kombináciou hrebeflovej sústavy a ocelových tyčí. 

Vnútorné vybavenie .- V každej izbe je umývadlo, WC a samostatná sprcha. V spoločných WC muži sú 2 

umývadlá, 2 pisoáre a 2 kabínky so splachovacím WC. V spoloČných WC 2eny sú 2 umývadlá, 2 kabinky so 
splachovacími wc a výlcvka pre upratovačku. Na prizemi aj na poschodiach objektu sa nachádza po 13 izieb s 

vlastnými sociálnymi zariadeniami. sklady prádla, spoločné soc. zariadenia a miestnost pre upratovačku. Na 

celej budove nie je prevádzaná každoročná bežná údržba. Je prevádLaná len v Časti D, pretože na dvoch 

podlaŽiach je prevádzkovaná Čast ubytovania seniorov. V tejto Časti boli prevedenČ  aj stavebné úpravy v interiéri 

aj v exteriéri budovy. Objekt budovy v Časti D je dobre udrŽiavaný a je v dobrom stavebnotechnickom stavc, 

Zuriadetie,pre ‚seniorov, s. č  i69, p. Č. 505/61 - Pavil6n D/  

Jedná sa o dvojpodlažný nepodpivničcný objekt prevádzkového pavilénu Dl komplexu rekreačného zariadenia 

stojaceho v rekreačncj Časti KlokoČov pri vodnej nádrži Zemplínska Širava. V komplexe rekreačného zariadenia 

je Prevádzkový pavilán Dl situovaný na jeho západnom okraji. V prevádzkovom paviléne D1 jc situovaná 

vstupná hala s kaviarňou s inurovaným, kozubom. schodisko, recepcia, sklady, sociálne zariadenia prc mužov a 

Ženy, miestnost pre ohrev FÚV pre pavilány C a D. So zázemím a jedálňou prc scniorov v zariadcnl. Na 

poschodí je chodba a kancelárie, Základy Nosné zvislé prefabrikované Žb stTpy sú kotvené v beténových 

kalichových základových ptkách. Obvodové murivo je založené na monolitických základoch - základových 

pásoch z prostČho aj vystuženého bctánu na zhutnenom štrkopieskovom léžku s vodorovnou hydroizoláciou 

proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie - Nosnú konštrukciu prevádzkového pavilénu tvoria rámy 

m()ntované Z prefabrikovaných Železobetánových tyčových stlpov a prievlakov systému Priemstav. Obvodový 

plášt je predsadený murovaný z pérobeténovýeh tvárnic a tehál so skladobnou hrúbkou múrov 300 mm. Zvislé 

výplňové konštrukcie - Vnútorné výplňové murívo a priečky sú vymurované z tehál CDm v skladubnej hrúbke 

250 a 125 mm, Vnútorné omietky vápenné hladké - Povrchová úprava fasád - Vonkajšie oinietky sú brizolitové 

nahadzované s keramickým obkladom sokla. Strešná konŠtrukcia - Je zrealizovaná plochá jednopláštová 

zateplená. Strešný plášt je ncsený prefabrikovanými železobetánovými strešnými panelmi, ktoré sú uloŽené na 

pinostenných prefabrikovaných železobctánových prievlakoch. Strešná krytina je z ťažkých asfaltovaných 

natavovaných pásov. Stropy - z prefabrikovaných železobeténových panelov. ktoré na poschodi zároveň  nesú 

strešnú konštrukciu s rovným omietnutým podhľadom vápennou hladkou omietkou. Podlahy - Povrchy podláh 

so zohľadnenĺm zäťažovosti priestorov a stupňa prevádzky sú z prevažnej miery z keramickej a 

konglomerovanej dlažby. Výplňové konštrukcie - okná sú typové drevené zdvojené otváravé bez roliet a žalúzii 

dvere typové hladké piné alebo s výplňou na báze drcva osadcné do oceľových zárubni a do technických 

miestnosti plechové natreté krycim náterom. Vstupné vchodové dvere sú oceľové s A1 lištami - vráta plechové 

natretČ  krycim náterorn . ELI rozvody 3x380/220 V - 50 lJz, 3+PEN s poistkovými automatmi. Vcdenia vedené 

s liŠtách pod omietkami z CYKY káblov. Rozvody vody - Zásobovanic objektu vodou je zabezpečené 

sodovodnou pripojkou t poLinkovaných rúr z AF stanice vybudovancj severovýchodne za hospodárskym 

pavilénom. VnútornČ  rozvody sú urobené pre studenú aj teplú vodu z rúr pozinkovaných. Kanalizácia - Dažďové 

sodv sú odvádzané zo strechy strešnými žlabmi a zvodmi z pozinkovaného plechu a stckajú voľnc na terén. 

!ašková karializácia vo vnútri objektu zvislá je z liatinových a PVC rúr a vodorovná je z PVC rúr a odvádza 

*adovČ  vody zo zariadovacieh predirietov cez kanalizaČnú prĺpojku z rúr kameninových do areálovej 

aalizácie, ktorá jc zaústcná do verejnej kanalizácie. Kúrenie dvojrúrkový rozvod UK kúrenia spodný - 

-cnieje prevádzkované z kotolnc na 1 .NP v paviláne D. Klampiarskc konštrukcie - Klampiarske,konštrukcie 

*cby. strešné žlaby a zvody aj oplechovanie parapetov sú z pozinkovaného pkchu. Ohrev FUV - Teplá 

voda je ohrievaná v ELI bojleroch. Bleskozvod - Z protipožiarnej bezpečnosti je objekt chránený proti 

blesku rozvodmi bleskozvodov. Zberné zariadenia sú kombináciou hrebeňovej sústavy a ocelových tyči. 



Na celej budove v Časti DI jc prevádLaná každoročná bežná údržba. V tejto Časti boli prevedené aj stavcbnc 

úpravy v iriteričri aj v exteriéri budovy. Objekt budovy v Časti Dl je dobre udržiavaný a je v dobrom 

stavebnotechnickom stave. 

Vod aprečerp. st. (ManpuIačná kornora - Ai:ianícu, s.č.J70. p.č. 505/25  

Jedná sa o dvojpodlažriý podpivničený objekt vodojemu s manipuiačnou komorou postavený východne vedľa 

komplexu rekreačného zariadenia stojaceho v rckreaČnej Časti KlokoČov pri vodnej nádrži Zemplĺnska Šĺrava. 

Základy - moriolitické základy - základové pásy z prostého aj vystuženého betánu na zhutnenom Štrkopieskovom 

lúžku s vodorovnou aj zvislou hydroizoláciou proti Lemnej vlhkosti. ZvislČ  nosné konštrukcie - Murované 

obvodové steny z tehál CI)m v nadzemnej Časti a železobetánové steny v podzemnej Časti. ZvislČ  výpiňové 

korištrukcie - Vnútorrié výplňové murivo a prieČky sú vymurovanČ  z tehál CDm v skladobnej hrúbke 250 a 125 

mm. 	Strešná konštrukcia - ie zrealizovaná plochá jednoplášťová zateplená. Strešný plášt je riesený 

pretabrikovanými železobet5novými strešnými panclmi, ktoré sú uložené na stužujúcich železobetánových 

vencoch. Strešná krytina je z hladkého pozinkovaného plechu. Stropy - - z prethbrikovaných železobetánových 

pariclov, ktoré na poschodĺ  zároveň  nesú strešnú konštrukciu s rovným omietnutým podhľadom vápennou 

hladkou omietkou. Podlahy - Povrchy podláh so zohľadnenĺm záťažovosti pricstorov a stupňa prevádzky sú z 

cementovČho potcru. Výplňové konštrukcie - okno je typové dreverié zdvojené otváravé bez roliet a žalúzií, 

dvere z kovového rámu s plechovou výplňou natreté krycim náterom náterom, vráta nie sú Rozvody vody - 

Vnútorné rozvody pre studenú vodu z rúr pozinkovaných. Kanalizácia - Dažďové vody sú odvádzané zo strechy 

strešnými žlabmi a zvodmi z pozinkovaného plechu a stekajú volne na terén. SplaŠková kanalizácia vo vnútri 

objektu nieje urobená. Kúrenie - bez rozvodov UK kúrenia. kúrenieje lokálnc akumulačnými kachľami na ELI 

Bleskozvod: Z protipožíarnej bezpečnosti je objekt chránený proti úderom blesku rozvodmi bleskozvodov. 

Zberné zariadenia sú kombináciou hrebeňovej sústavy a oceľových tyČ f. Objektje relativne dobre udržiavaiiý a 

jc v pomerrie dobrom stavebnotechnickom stave. 

Prís1u.ensrvo:  Vodovodná pripojka, vodomerná šachta, vodojem podzemný, kanalizačná pripojka vetva l. 

kanalizaČná pripojka . vetva 11, kanalizaČnČ  šachty, elektrická pripojka. spevnené asfaltové plochy, spevnené 

plochy z cestných panelov, multifunkČnČ  pieskové ihrisko. petangové ihrisko, volejbalové ihriskom, tenisovv 

kurt. 

Iné siavby:  MultifunkČnČ  umelotrávnaté ihrisko - povrch, multifunkČrié umelotrávnaté ihrisko rnantinely. 

Popis práv a závzkov k Predmetu dražby: 

a.) 	Záložné práva: 

Nasicdujúce záložné práva v prĺpade úspešnej dražbv zanikajú v zmysle § 151 ma a § 151 rnd 
zákona Č. 40/1964 Zb., t.j. vydražitel nadobúda predmet dražby bez zataženia týmito záložnými 
p rä va m i: 

Záložné právo v prospech Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 

Bratislava, tČo oo 682 420, Č.zml.92283/20l2, na parc. C KN Č. 505i13, 505/25, 505/45, 

505/60, 505/61, 505/62 a stavby: vod. A prečerp. st. súp.Č.470 na parc. C KN Č. 505/25, rekr. 

zariadenie súp.Č. 469 na parc. C KN Č. 422 a 505/45, Hotel Sĺňava súp.Č.471 na parc. C KN 

Č.505/61 a Hotel Sĺňava - hospodárska Časť  súp.Č.472 na parc. C KN Č.505/62, V1992/2012 

z.d. 9.8.2012, Čz-43/12 

Z-4102/2016 Exekučný prikaz na vykonanie cxekúcie zriadenim exekučného záložného práva 

na nehnuteľnosť  EX l 1892/2016 z dňa 25.1 1.2016, Ex. úrad v Banskej Bystrici so sfdlom 

Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Mgr. Jozef Deák v prospech Coca-Cola HBC Slovenská 

republika, sr.o., iuhovská l, P.O.BOX 37, I3ratislava ičo: 31340628 Č.z. 149/2016 

Z-2490/2017 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie Lriadenim exekuČného záložného práva 

na nehnutclnosť  EX 249/2017 z dňa 02,08.2017, Ex. úrad v Košiciach so sidlom Hlavná l 15. 

040 01 Košice, súd. ex. JUDr. Mária Hlavňová v prospech Východoslovenská energetika a.s., 

Mlynská 3 l, 042 9 l Košice. Čz: 85/20 l 7 

Z-2804/17 ExekuČný príkaz na vykonanie exekúcie zriadenim exekuČného záiožnČho prava na 
nehnuteľnosti EX 818/17 z dňa 25.8.2017 Ex úrad Michalovce, Štefana Kukuru 12, 071 0! 
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Michalovce, súd. ex. JUDT. Michal Kruppa v prospech zastupenčho JUDr. Kerecman Peter, 
advokátska kancelária s.r.o., Rázusova i, 040 01 Košice Čz- 102/17 
Z-71/2019 - Exekučný prĺkaz zriadenĺm exek. záložného práva Č. 284EX 419/18-23 z.d. 
9.1.2019. Ex. I.jrad Michalovce, Štefana Kukuru 12, súd. exek. JUDr. Michal Kruppa v 
prospech oprávnených zastupujúcich Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Kerecman, s.r.o., 
Rázusova l, 040 01 Košice - Juh. - Čz l 1f2019 
Exekučný prĺkaz na zriadenie exekučnčho záložnčho práva, EX 14069/18 z d.14.l.2019 (Ex 
42/16 LK z.d.24.8.2016), Ex.úrad Bratislava, Záhradnicka 60, súd.ex. JUDr.Rudolf Krutý, 
PhD., v prospech STAVPEX, spol. s.r.o., Smilno, iČo: 36478172, Z 3071/16 - Čz 7212016, 
Zmena exekútora, P-55ĺ2019,Č.z.-20/19 
Z-2938/2019 - Exekučný prĺkaz na zriadenie exekuČnČho záložného práva, Č.303EX 207/19 
z.d.23.09.2019, Ex.ťirad Košice, Štúrova20, 040 01 Košice, súd. ex. JUDr. Ivan Varga, v 
prospech Veronika Farbárová, Č.4, 076 77 Veľké Slemence, zast.JUL)r. Ján Kizivát, advokát, 
kpt. Nálepku 8, Michaiovce. - Čz 155/19 

Z-3357/1 9 Exekučný prĺkaz na vykonanie exekúcie zriadentm exekučného záložného práva na 
nehnuteľnosť  EX 325/18 z dňa 23.10.2019, Ex úrad Košice, Štúrova 20, 040 01 Košice, súd. 
ex. JUDr. lvan Varga v prospech Veronika Farbárová, zast. JUDr. ián Kizivat, Kpt. Nálepku 8, 
071 01 Michalovce Čz-187/19 
Z-3358/19 Exekučný prĺkaz na vykonanie exekúcie zriadenlm exekučnČho záiožnčho práva na 
nehnuteľnosť  EX 372/19 z dňa 24.10.2019, Ex úrad Košice, Štúrova 20, 040 01 Košice, súd. 
ex. JUDr. lvan Varga v prospech STAVPEX, spol. s.r.o., Smilno 23, 086 33 Smilno Čz-188/19 

b) Vecné bren,ená: 

- 	Nie sú známe informácie o žiadnom vecnom bremene viaznucom na Predmete dražby 

c) Predkupné práva 

- 	Nie sú známe informácie o žiadnych predkupných právach viažucich sa k Predmetu dražby 

d) Nájomné práva viaznuce na Predmeie dražby: 

- 	Nie sú známe informácie o žiadnych nájomných právach viaznucich na Predmete dražby 

e) lné skuločnosti viaznuce na Predmete dražby 
Poziiámka: Poznamenáva sa uznesenie OS Michalovce 21D/112312013 z.d. 18.12.2013 
právoplatnč  7. 1 .20 I 4 zdržať  sa vykonávania prvnych úkonov, ktorými by odporkyna previedla 
vlastntcke právo k nehnuteľnostiam a to kúpou, odpredajom, darovantm ako aj právnych 
úkonov, na základe ktorých by došlo k zriadeniu záložného práva, vecnČho bremena, prĺpadne 
inej ťarchy k týmto nehnuteľnostiam a to do 30 dnĺ  od právopiatnosti rozhodnutia súdu o 
návrhu na povoienie obnovy dedičského konania. P-417/l4 Čz-16/14 
Poznámka: P-525/2017 Poznamenáva sa upovedomenie o začatĺ  exekúcie na zriadenie 
exekučného záložnČho práva na nehnuteľnosť  Ex 818/2017 z.d. 31.07.2017, Ex. ťirad 
Michalovce, Stefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce, súd. ex. JUDr. Michai Kruppa, v 
prospech Csaba Sidor, Marcel Sidor, Martin Sidor, Michaela Vajdová, Laura Olexová, 
Katarina Sidorová, Erik Sidor, zastupený JUDr. Peter Kerecman, advokátska kanceiária s.r.o., 
Rázusova 1, 040 0 1 Košice, Čz- 77/ I 7 
Poznámka: P-811/2018 Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložnČho práva Č. 
1699/2018/14000 z dňa 23.10.2018 Slovenská záruČná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 

814 99 Bratislava, Čz-223/18 
Poznámka: P-860/1 8 Poznamenáva sa upovedomenie o začatĺ  exekúcie zriadenĺm exekučnČho 

záiožného práva na nehnuteľnosť  EX 419/18 z dňa 28.11.2018, Ex ťirad Michalovce, Štefana 
Kukuru 12, 071 01 Michalovce, súd. ex. iUDr. Michal Kruppa v prospech Csaba Sidor, Marcei 
Sidor, Martin Sidor, Michaela Vajdová, Katarina Sidorová, Laura Olexová, Erik Sidor Čz-

246/18 



- 	P-684fl9 Poznamcnáva sa oznámenie o dražbe z 21.10.2019, Č. 242019 od PRO aukcie, s.r.o., 

Kopčianska 10, 851 01 Bratisiava, Navrhovateľ  Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., 

Štefánikova27. 814 99 Bratislava, Čzl84/l9 

- 	P-39/2020 Poznamenáva sa oznámenie o opakovanej dražbe Č. 242019 z.d. 14.01.2020, 

dražobnfk: PRO aukcie, s.r.o., KopČianska 10, 851 01 Bratislava, iČo: 46 771 778, 
navrhovatel dražby: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 

Bratisiava, ičo: oo 682 420, Č.z. 27/20 

Spbob stanovewa ceny Predmetu dražby: 

Hodnota Predmetu dražby bola zistená podra znaieckČho posudku Č. 54/2019 , ktorý vypracoval lng. Jozef 
MikIoš , 094 2 1 Nižný llrabovec, znalec v odbore Stavebnfctvo. odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty 

nchnutciností. zapĺsaný v zozname znalcov pod ev. Č. 912322. l)átum vypracovania znaleckČho posudku: 
25.09.201 9 

Hodnota predmetu dražby podla znaleckého posudku: 800 000 EUR 

Najnižšie podanie: 	 400 000 EUR 

Minimá!ne prihodenie: 	3 000 EUR 

Výška dražobnej zbezpekv: 	49 000 EUR 

Spbsob zloženia dražobnej zábezpeky: 

a) Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobnĺka Čislo úČtu: IBAN: 
SKI6I 1000000002921881358 vedený v 1atra banke, a.s. . Variabilný symbol 2420192 

b) V hotovosti do pokladne v sĺdle dražobníka alcbo v mieste konania dražby 

c) Banková záruka 

d) Notárska úschova 

Dražobnú zábezpeku nie je možrié zložit platobnou kartou arii šekom 

Lehota na zložene dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby 

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 

a) Originál prikazu na úhradu pcňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. ÚČastnik bude 
pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripĺsaná na účet Dražobníka. 

b) Hotovost vo výškc dražobnej zábczpcky 

c) Originál alebo overená kápia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 

d) Originál alebo overená k6pia notárskej zápisnice preukazujúca zioženie dražobnej zäbezpeky furmou 

notárskej úschovy. 

Spbsob vrätenia dražobnej zábezpeky 

Dražobnik vráti úČastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku bez zbytočnČho 
odkladu po skonČenĺ  dražby bezhotovostiiým prevodom na jeho účet. Ak bola dražobná zábezpeka zložená 
v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo na mieste konania dražby, dražobná zábezpeka sa vráti ihned 

po skonČení dražby v hotovosti úČastníkovi dražby. Listiny preukazujúce zloženie dražobnej zábezpeky formou 
bankovej záruky alebo notárskej úschovy vráti dražobnik účastníkovi dražby ihned po skonČení dražby. 

Úhrada cenv dosiahnotej vydražením 
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V zmysle ustanovenia §26 ods. 3 až 5 zákona o dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražitelovi do 
ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu Čast ceny je vydražiteľ  povinný zaplatiť  v peniazoch v eurách 



5.0., 	
v hotovosti do pokladne v sfdle dražobnfka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobnĺka, Čfslo účtu 

a.s., 	
SKI61 1000000002921881358 vedený v Tatra banke, a.s. , pod variabilným symbolom 2420192 a to do 15 dnĺ  
od skončenia dražby. V prĺpade, že výťažok dražby je rovný aiebo nižšĺ  ako 6 640 Eur, je vydražiteľ  povinný 

020, 	zaplatiť  výťažok dražby hneď  po skončenf dražby. 
778, 

99 	Obhliadka predmetu dražby: 

Obhliadka l: 05.06.2020 	o 1 5.00 hod. 
Obhliadka 2: 10.06.2020 	o 15.00 hod. 

žef 
)ty 

Organizačnč  opatrenie: Obhliadka sa uskutočnf po predchádzajúcom telefonickom dohovore minimálne 24 hodĺn 
vopred na tel. Čisle +421 2 3266 1920 alebo + 421 91 1 433 330 

Nadobudnutie vlastnfckeho práva k Prcdmetu dražby 

Po úhrade ceny dosiahnutej vydraženĺm vydražiteľom v zákonom ustanovenej lehote prechádza na neho 
vlastnícke právo dňom udelenia priklepu. Dražobnĺk vydá bez zbytočnčho odkladu po nadobudnutl vlastnĺckeho 
práva vydražiteľovi potvrdenie o vydraženĺ  predmetu dražby. V prfpadoch, keď  sa vyhotovuje o priebehu dražby 
notárska zápisnica, vydá dražobnfk vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčenčho odpisu notárskej zápisnice. 

Podmienky odovzdania Predmetu dražby vydražitelovi 

a) Po nadobudnutĺ  vlastnĺckeho práva alebo inČho práva k prcdmetu dražby odovzdá dražobnĺk bez 

zbytočnčho odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktorč  osvedčujú vlastnícke právo alebo 

osvedčujú inČ  práva vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ  prevzatie predmetu dražby pĺsomne 

potvrdi. 

b) Ak ide o predmet dražby podľa §20 ods. 13 zákona o dražbách t.j. ide o nehnuteľnosť, podnik alebo 

jeho Časť  , predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať  predmet ciražby na základe predloženia 

osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doložcnia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených 

v tomto oznámenĺ  o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobnfk je povinný na mieste spisať  zápisriicu 

o odovzdanĺ  predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdanf dražby podpĺšu predchádzajúci vlastnĺk predmetu 

dražby, vydražiteľ  a dražobnik. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastnfk a dve 

vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpĺsať, alebo ju prevziať, táto 

skutoČnosť  sa vyznačĺ  v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. O tom dražobnĺk 

túto osobu pouČí. 

c) Všetky náklady spojenČ  s odovzdanĺm a prevzatfm predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povirinosť  sa 

nevztahuje na náklady, ktorČ  by ináč  nevznikli, ak ich svojou vinou spsobil predchádzajúci vlastntk, 

majiteľ  alebo dražobnĺk alebo ak im tieto nákiady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. 

d) Nebczpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom 

odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň  prechádza na vydražiteľa zodpovednosť  za škodu 

spésobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ  v omeškanĺ  s prevzatim predmetu dražby, 

nesie nebezpečenstvo škody a zodpovedriosť  za škodu vydražiteľ. 

e) Osoba povinná vydať  predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spésobenú omeškaaím 

s odovzdanĺm predmetu dražby. 

Meno, priezvisko a sĺdlo notára: 
JUDr. Mária Forinová, Masarykova 1944/25, 071 01 Michalovce, 

Poučenie pocila §21 ods. 2 až 6 zákona Č. 257/2002 Zz o dobrovolných dražbách 

V prípade, ak boli porušenč  ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, méže osoba, ktorá tvrdĺ  , žc 

tým bola dotknutá na svojich právach , požiadať  súd, aby určil neplatnosť  dražby. Právo domáhať  sa 

určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatnĺ  do troch mesiacov odo dňa prĺklepu okrem pripadu, 

ak dévody aeplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestnčho Činu a zároveň  ide o dražbu domu alebo 

bytu, v ktorom má predchádzajúci vlasmik predmetu dražby v Čase prĺklepu hlásený trvalý pobyt podľa 



,ákona Č. 253/1998 Z.z. o hlásenĺ  pobytu občanov Slovenskcj republiky a registri obyvatc1 

Slovenska v zneni zákona Č. 454/2004 Z.z. , v lomto pripadeje možné domáhat sa neplatnosti dražb 

po upiynuti tejto lehoty. V pripade spoločnej dražby bude neplatná len tá Časť  dražby, ktorej sa takýto 

rozsudok týka 
2. Osoba, ktorá podal na súde žalobu podla bodu l. tohto pouČcnia je povinná oznámit prislušnej správc 

katastra nchnutelnosti zaCatie súdneho konania. 

3. (Jčastnĺkom súdneho konania o neplatnost dražby podla bodu l. tohto poučenia sú navrhovateľ  dražby. 
dražobnĺk, vydražitel. predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2. tohto poučenia. 

4. Ak vydražiteľ  zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, úČinky príklepu ianikajú ku dňu 
priklepu. 

5. Neplamosť  dražby nie je možné vyslovit z dävodu oneskorenČho začatia dražby. ak bolo pričinou 
oneskoreného zaČatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobnikom na tom istom mieste a ak 
neumožnil vlastník predmetu dražby. ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnickc 
právo, vykonávať  riadnu obhliadku predmetu dražby. 

,/ ( ,?,, 
V l3ratislave dňa  /  V Bratislave dňa 	 

Navrhovatel: 	 Dražobnik 

Slovenská zúručná a rozvojová banka, a.s. 

ĺ  

Mgr. Alena Neszarošová 
riaditelka odboru právneho a vymáhania 
pohľadávok 

Mgr.jid-HanČák 
vedú,éiddeIenia 
vymáhan ia pohladávok 

PRO aukcie 	.aukcie, s.r.o. 
Ko9Čl3 	10. 8S 01 SratiS1a 3  

DPl: $K20236062°l 

.-•---- 

JUDr. Richard Konta 
konatel spoločnosti 



OSVEDČENIE 

o pravosli podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravos(i podpisov osvedčuiem pravosť  podpisu: Aiena Meszárošová, däturn naro 
r.č. 	 bytom 	 ktorého(ej) totožnosť  som zistil(a) zákonnýin 

spásobom. spsob zistenia totožnosti: piatný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz. sČria aialebo 
čislo: 	 ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpisal(a). Centrálny register osvedčených podpiso 
prideIiI podpisu poradové Č íslo O 374557/2020. 

Bratjslava dňa l .6.2020 
Andrea Tupá 

pracovník poverený notárom 
JUDr. Dagmar Rav)ukovou 

so sídlom v Bratslave 

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

ĺ odľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravost podpisu: Jozef Hančák, dátum narodenia 
r.Č. 	 •ytom 	 ktorého(ej) totožnosť  som zistil(a) zákonným 

spásobom. spsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občíansky preukaz. sČria a/alebo 
Číslo: 	 ktorý(á) listinu predo rnnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov 
pridelii poopisu poradové Číslo O 374558/2020. 

Bratislava dňa l .6.2020 
AndreaTupá 

pracovnĺk poverený notárom 
JUDr. Dagmar Ravlukovou 

so sídlom v Bratislave 

Upo7ornenie! Noiár legalizáciou 

neosvedčuie pravdivosť  kuioČtioti 
uvád7aných v listine (*5  ods. 4 
Notárskcho poriadku 
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