
 
 

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE 
 

Zn. 121/2017 
 

Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona                
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o dobrovoľných dražbách“)  

 
Dražobník:   DRAŽOBNÍK, s.r.o. 

sídlo:  Hviezdoslavova 6, 040 01  Košice 
   IČO:  36 764 281 
   zapísaný v obch. registri OS Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 19669/V 
   zast.:  PhDr. Alexandra Pech, prokurista 
   drazobnik@drazobnik.sk, 055/671 0001 
 
Navrhovateľ:  JUDr. Mária Ledinská, správca 
   so sídlom správcovskej kancelárie: Kukorelliho 58, 066 01  Humenné 
   zapísaný v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1589 
  správca úpadcu: Casa Invest, s.r.o. v konkurze  
  IČO:  31 729 100 
  so sídlom: Pri mlyne 5, 080 01  Prešov 
   konkurz vedený na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 4K/11/2015 
 
Miesto konania  
dražby:  Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť  

Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj 
 
Dátum a čas 
konania dražby:  28.09.2018 o 09,30 hod. 
   vstup na dražbu o 09,00 hod. 
 
Kolo dražby:  opakované 
 
Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to: 

 
  a) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: 

   parc. č. 3290/2  Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 468 m2 

   parc. č. 3290/3  Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 378 m2 

   parc. č. 3290/4   Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 277 m2 

   parc. č. 3290/5  Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 250 m2 

   parc. č. 3290/7  Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 24 m2 

   parc. č. 3290/8  Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 693 m2 

   parc. č. 3290/9  Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 766 m2 

   parc. č. 3290/10 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 119 m2 

   parc. č. 3290/11 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 351 m2 

   parc. č. 3290/12 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 299 m2 

   parc. č. 3290/13 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 685 m2 

   parc. č. 3290/14 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 337 m2 

   parc. č. 3290/15 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 547 m2 
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   parc. č. 3290/21 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 663 m2 

   parc. č. 3290/22 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 340 m2 

   parc. č. 3290/23 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 39 m2 

   parc. č. 3290/25 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 473 m2 

   parc. č. 3290/26 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 17 m2 

   parc. č. 3290/27 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 183 m2 

   parc. č. 3290/28 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 19 m2 

   parc. č. 3290/29 Zastavané plochy a nádvoria   o výmere 19 m2 

   parc. č. 3290/30 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 19 m2 

   parc. č. 3290/31 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 19 m2 

   parc. č. 3290/32 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 19 m2 

   parc. č. 3290/33 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 19 m2 

   parc. č. 3290/34 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 15 m2 

   parc. č. 3290/35 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 9 m2 

   parc. č. 3290/36 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 19 m2 

   parc. č. 3290/37 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 19 m2 

   parc. č. 3290/38 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 19 m2 

   parc. č. 3290/39 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 19 m2 

   parc. č. 3290/40 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 90 m2 

   parc. č. 3290/41 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 99 m2 

   parc. č. 3290/42 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 61 m2 

   parc. č. 3290/43 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 26 m2 

   parc. č. 3291  Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 274 m2 

   parc. č. 3674/6  Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 52 m2 

   parc. č. 3674/8  Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 18 m2 

   spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

  Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného 
úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 11558, okres: Košice I, obec: KOŠICE - 
STARÉ MESTO, katastrálne územie: Stredné Mesto. 

 
  b) Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape: 

   parc. č. 3290/1  Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 5538 m2 

    spoluvlastnícky podiel: 1/1 
   

  Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu 
Košice, katastrálny odbor, LV č. 11624, okres: Košice I, obec: KOŠICE - STARÉ 
MESTO, katastrálne územie: Stredné Mesto. 

 
  c) Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape: 

   parc. č. 3290/45 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 7705 m2 

    spoluvlastnícky podiel: 1/1 
   

  Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu 
Košice, katastrálny odbor, LV č. 11625, okres: Košice I, obec: KOŠICE - STARÉ 
MESTO, katastrálne územie: Stredné Mesto. 

 
  d) Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape: 

   parc. č. 3290/46 Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 5198 m2 

    spoluvlastnícky podiel: 1/1 
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   Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu 
Košice, katastrálny odbor, LV č. 11626, okres: Košice I, obec: KOŠICE - STARÉ 
MESTO, katastrálne územie: Stredné Mesto. 
 

  Stavba 
bez súp. č.   rozostavaná stavba projektu „Downtown Business 

Centrum I, Stará Prešovská cesta 2, Košice“ v rozsahu 
spodná stavba  

na parc. č. 3290/1 
na parc. č. 3290/45 
na parc. č. 3290/46 
na parc. č. 3290/4 
na parc. č. 3290/5 
na parc. č. 3290/8 
na parc. č. 3290/9 
na parc. č. 3290/13 
na parc. č. 3290/14 
na parc. č. 3290/23 
na parc. č. 3290/25 
na parc. č. 3290/26 
na parc. č. 3290/27 
na parc. č. 3290/28 
na parc. č. 3290/29 
na parc. č. 3290/30 
na parc. č. 3290/31 
na parc. č. 3290/32 
na parc. č. 3291 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

Identifikovaná nehnuteľnosť nie je zapísaná na liste vlastníctva. 
 

Opis predmetu 
dražby: Popis rozostavanej budovy business centra Stará Prešovská cesta č. 2, 

Košice. 
Rozostavaná budova business centra je postavená na hĺbkových základových 
pásoch a ŽB plošnej doske. Tvorí ju sedem N.P. Budova bude postavená do 
tvaru E s dvoma vnútornými neprestrešenými átriami a rozdelená bude na 
štyri dilatačné celky. Nosná modulová osnova budovy je v pozdĺžnom smere 
po 7,50 m so skrátenými modulmi po dilatácii. V priečnom smere je 
kombinácia modulov 7,5 + 5,0 m. Nosná konštrukcia bude monolitická so 
systémom nosných stĺpov so stužujúcimi vnútornými resp. obvodovými 
stenami. Horizontálne nosné konštrukcie budú tvorené monolitickými ŽB 
stropnými doskami ako bezprievlakové stropy. Do dosiek budú nad stĺpmi 
osadené a zabetónované roznášacie oceľové hlavice. Schodištia budú 
monolitické železobetónové dosky s betónovými stupňami. Opláštenie je 
riešené ako predsadený plášť tvorený zateplenými betónovými parapetnými 
pásmi v kombinácii s hliníkovými oknami a celopresklenými stenami. 
Vnútorné nenosné výplňové konštrukcie budú murované z porobetónových 
tvárnic YTONG. Podlahy budú z keramickej a kamennej dlažby 
a v kanceláriách budú dutinové typu LINDNER. Strecha bude plochá 
dvojplášťová spádovaná s krytinou z asfaltových izolačných pásov. V budove 
je navrhovaných osem osobných výťahov. Vnútorné dverné konštrukcie sú 
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navrhované plné drevené do oceľových zárubní. Priestory budúcich kancelárií 
sú navrhnuté ako veľkopriestorové s dôrazom na variabilitu. Hygienické 
priestory sú navrhnuté ako veľkopriestorové. Vybavenie komplexné WC so 
zabudovanými náražkami, umývadlá, pisoáre s keramickým obkladom stien. 
Medzi priestorom komunikačným a sociálneho vybavenia bude priestor 
technickej miestnosti pre účely merania energií. Budova bude vykurovaná zo 
vstavanej kotolne na poslednom podlaží budovy. Pri obhliadke bolo zistené, 
že realizované sú základové konštrukcie, ale nie všetky, pretože na západnej 
strane nie sú dokončené. Na základe prepočtov je dokončených len 71 % 
a čiastočne nadzákladová ŽB doska. Ostatné konštrukčné prvky nie sú 
realizované, čo je vyjadrené vo výpočte percenta dokončenosti. 
Popis pozemkov 
Predmetom ohodnotenia sú pozemky, ktoré sú vedené na LV č. 11558 ako 
parcely registra C-KN. Pozemky sa nachádzajú v Košiciach, katastrálne územie 
Stredné Mesto, prístupný je zo Starej Prešovskej cesty. Z hľadiska všeobecnej 
hodnoty ide o miesto s rýchlou dopravnou aj pešou dostupnosťou do centra 
krajského mesta, zóna je územným plánom mesta definovaná ako plochy 
mestského a nadmestského občianskeho vybavenia, bezprostrednú okolitú 
zástavbu tvorí zástavba prevádzkových budov a areálov. V mieste je úplná 
mestská technická a dopravná infraštruktúra. Ohodnocované pozemky sú 
určené územným plánom na vyššie využitie než akému slúži v súčasnosti. 
Väčšia časť pozemkov je zastavaná rozostavanou budovou administratívneho 
centra. Spracovaná je už urbanistická štúdia, ktorá bude postupne 
zabudovávaná a schvaľovaná do územného plánu Mesta Košice. Predmetom 
riešenia je územie vo väzbe na rieku Hornád v centrálnej časti mesta, 
s dôrazom na pozemky vo vlastníctve mesta Košice a vo vlastníctve 
Slovenskej republiky, s cieľom vytvoriť atraktívne mestské prostredie, 
predovšetkým pre rekreačno – oddychovú funkciu, funkciu športu a zelene, 
doplnenú o funkciu bývania, občianskej vybavenosti a nezávadnej výroby. 
Základnou myšlienkou urbanistickej koncepcie je vytvoriť na riešenom území 
samostatne fungujúcu, polyfunkčnú mestskú štvrť, so zárodkami podružných 
mestských centier občianskej vybavenosti, ktoré budú zabezpečovať vitalitu 
navrhovanej štvrte. Ťažiskom riešeného územia je lokalita východne od 
Masarykovej ulice, kde sa v urbanistickej štúdii navrhuje vodná plocha, jazero 
s rekreačnou funkciou. Prevládajúcou funkciou riešeného územia je 
rekreačná funkcia a funkcia zelene, doplnená funkciou bývania, občianskej 
vybavenosti, nezávadnej výroby a skladov. Riešené územie má v budúcnosti 
spájať dve mestské územia (územie jadrového mesta a územie sídliska 
Dargovských hrdinov), ktoré sú v súčasnosti oddelené bariérou železničnej 
trate a Prešovskou cestou. Spojenie dvoch častí mesta podporí atraktívne 
funkčné využitie nábrežia rieky Hornád a „otvorenie“ historického jadra 
mesta smerom k riešenému územiu, t. j. k nábrežiu rieky Hornád. Prepojenie 
riešeného územia s jadrovým mestom je navrhované v troch bodoch: 1. 
v pokračovaní Masarykovej ulice východným smerom, 2. v pokračovaní 
existujúcej východno – západnej kompozičnej osi jadrového mesta, 
východným smerom od železničnej stanice, 3. v území severne od teplárne.  
 

Stav predmetu  
dražby:   Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu 
   užívania. 
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Ohodnotenie  
predmetu dražby:  Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 148/2017 zo dňa 

06.10.2017, vypracovaným znalcom Ing. Jozefom Faithom, PhD., znalcom 
v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné 
stavby, ev. č. znalca 914 843 na hodnotu 6.485.124,04 €. 

 
 
Najnižšie podanie:  4.500.000,- €  
 
Minimálne prihodenie:  45.000,- €  
 
Dražobná zábezpeka:  49.000,- €  
 
 
Spôsob zloženia  
dražobnej  
zábezpeky:  1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Prima 

banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný 
symbol 1212017. 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. 
 
Doklad preukazujúci 
zloženie zábezpeky: 1, 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. 

 
Lehota na zloženie 
zábezpeky: Do otvorenia dražby. 
 
Vrátenie dražobnej 
zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby. 
 
Obhliadka  
predmetu dražby: Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v termínoch: 
 1,  12.09.2018 o 16,00 hod. 

2,  21.09.2018 o 13,00 hod. 
 Miesto konania obhliadky je pred rozostavanou budovou business centra, na 

ulici Stará Prešovská cesta č. 2 v Košiciach, mestská časť Košice – Staré Mesto.  
 Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore 

s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo  
elektronicky: info@drazobnik.sk. 
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Práva a záväzky 
viaznuce na  
predmete dražby: ŤARCHY evidované na LV č. 11558: 
 1, Záložné právo v prospech PROFIN CONSULTING s.r.o., so sídlom 

Mukačevská 9, 080 01 Prešova , IČO: 46 038 361 na parcely registra C KN 
par.č. 3290/2, 3290/3, 3290/4, 3290/5, 3290/7, 3290/8, 3290/9, 3290/10, 
3290/11, 3290/12, 3290/13, 3290/14, 3290/15, 3290/21, 3290/22, 3290/23, 
3290/25, 3290/26, 3290/27, 3290/28, 3290/29, 3290/30, 3290/31, 3290/32, 
3290/33, 3290/34, 3290/35, 3290/36, 3290/37, 3290/38, 3290/39, 3290/40, 
3290/41, 3290/42, 3290/43, 3291, Rozhodnutie o povolení vkladu záložného 
práva V-3039/2011 zo dňa 25.05.2011 v.z.352/2011  
2, Rozhodnutie č. B/2015/228088/225152 o zriadení záložného práva v 
prospech: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Z-8083/15 v.z. 847/15 Zákaz 
nakladania so zálohom bez súhlasu správcu dane. Nadobudlo právoplatnosť 
dňa 02.11.2015, R-3697/2015 z 09.11.2015 - 912/15 
POZNÁMKY evidované na LV č. 11558: 
1, Obmedzujúca: Zákaz nakladania s nehnuteľnosťou, Uznesenie 
29Cb/135/2012-48 P1401/12 v.z. 893/12  
2, Informatívna: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva dobrovoľnou 
dražbou v prospech ADRONAF s.r.o., Pri mlyne 5, 080 01 Prešov, IČO: 46 038 
361 na parcely registra 'C' KN č. 3290/2, 3290/3, 3290/4, 3290/5, 3290/7, 
3290/8, 3290/9, 3290/10, 3290/11, 3290/12, 3290/13, 3290/14, 3290/15, 
3290/21, 3290/22, 3290/23, 3290/24, 3290/25, 3290/26, 3290/27, 3290/28, 
3290/29, 3290/30, 3290/31, 3290/32, 3290/33, 3290/34, 3290/35, 3290/36, 
3290/37, 3290/38, 3290/39, 3290/40, 3290/41, 3290/42, 3290/43 a 3291, P-
2278/13 zo dňa 30.12.2013 - 924/13 
3, Rozhodnutie Číslo: B/2014/222817/193009 o zabezpečení daňového 
nedoplatku zriadením záložného práva zo dňa 07.05.2014, ktorým sa 
zakazuje nakladať s nehnuteľnoťou parc. CKN č. 3290/2, 3290/3, 3290/4, 
3290/5, 3290/7, 3290/8, 3290/9, 3290/10, 3290/11, 3290/12, 3290/13, 
3290/14, 3290/15, 3290/21, 3290/22, 3290/23, 3290/24, 3290/25, 3290/26, 
3290/27, 3290/28, 3290/29, 3290/30, 3290/31, 3290/32, 3290/33, 3290/34, 
3290/35, 3290/36, 3290/37, 3290/38, 3290/39, 3290/40, 3290/41, 3290/42, 
3290/43 a 3291 bez súhlasu správcu dane Mesta Košice, Z-3821/2014 
v.z.376/14 Rozhodnutie č. B/2014/222817/193009 nadobudlo právoplatnosť 
dňa 29.5.2014 R 1472/2014 - 452/14 
4, Informatívna: Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č. 18112014, 
dražobníkom Liptovská dražobná a realitná, s.r.o., Dončová 1451/21, 034 01 
Ružomberok, IČO: 43848311 na parc. č. 3290/2, 3290/3, 3290/4, 3290/5, 
3290/7, 3290/8, 3290/9, 3290/10, 3290/11, 3290/12, 3290/3, 3290/14, 
3290/15, 3290/21, 3290/22, 3290/23, 3290/25, 3290/26, 3290/27, 3290/28, 
3290/29, 3290/30, 3290/31, 3290/32, 3290/33, 3290/34, 3290/35, 3290/36, 
3290/37, 3290/38, 3290/39, 3290/40, 3290/41, 3290/42, 3290/43, 3291, P-
2128/2014 v.z. 873/14  
5, Informatívna: Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby zn. 121/2017 
dražobníkom DRAŽOBNÍK, s.r.o., IČO: 36764281, Hviezdoslavova 6, 040 01 
Košice pre navhovateľa JUDr. Mária Ledinská, správca úpadcu: Casa Invest, 
s.r.o. v konkurze na parc.CKN č. 3290/2, 3290/3, 3290/4, 3290/5, 3290/7, 
3290/8, 3290/9, 3290/10, 3290/11, 3290/12, 3290/13, 3290/14, 3290/15, 
3290/21, 3290/22, 3290/23, 3290/25, 3290/26, 3290/27, 3290/28, 3290/29, 
3290/30, 3290/31, 3290/32, 3290/33, 3290/34, 3290/35, 3290/36, 3290/37, 
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3290/38, 3290/39, 3290/40, 3290/41, 3290/42, 3290/43, 3291, 3674/6, 
3674/8. P-1267/2017 v.z. 1302/17 
6, Informatívna: Oznámenie o opakovanej dražbe č. 121/2017, dražobník: 
DRAŽOBNÍK, s.r.o., IČO 36 764 281, Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice pre 
navhovateľa JUDr. Mária Ledinská, správca úpadcu: Casa Invest, s.r.o. v 
konkurze na parc.CKN č. 3290/2, 3290/3, 3290/4, 3290/5, 3290/7, 3290/8, 
3290/9, 3290/10, 3290/11, 3290/12, 3290/13, 3290/14, 3290/15, 3290/21, 
3290/22, 3290/23, 3290/25, 3290/26, 3290/27, 3290/28, 3290/29, 3290/30, 
3290/31, 3290/32, 3290/33, 3290/34, 3290/35, 3290/36, 3290/37, 3290/38, 
3290/39, 3290/40, 3290/41, 3290/42, 3290/43, 3291, 3674/6, 3674/8. 

 ŤARCHY evidované na LV č. 11624: 
1, Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva V 7007/13 zo dňa 
16.8.2013 v prospech: RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 479/10, 064 01 
Stará Ľubovňa, IČO: 36 812 251 - v.z.591/2013  
2, Záložné právo v prospech PROFIN CONSULTING s.r.o., so sídlom 
Mukačevská 9, 080 01 Prešova , IČO: 46 038 361 na parcelu registra C KN 
par.č. 3290/46, Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva V-3039/2011 
zo dňa 25.05.2011 v.z.352/2011 
POZNÁMKY evidované na LV č. 11624: 
1, Informatívna: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva dobrovoľnou 
dražbou v prospech ADRONAF s.r.o., Pri mlyne 5, 080 01 Prešov, IČO: 46 038 
361, P-2278/13 zo dňa 30.12.2013 - 924/13  
2, Informatívna: Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č. 18112014, 
dražobníkom Liptovská dražobná a realitná, s.r.o., Dončová 1451/21, 034 01 
Ružomberok, IČO: 43848311 na parc. č. 3290/1, P-2128/2014 v.z. 873/14 
3, Informatívna: Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby zn. 121/2017 
dražobníkom DRAŽOBNÍK, s.r.o., IČO: 36764281, Hviezdoslavova 6, 040 01 
Košice pre navhovateľa JUDr. Mária Ledinská, správca úpadcu: Casa Invest, 
s.r.o. v konkurze na parc.CKN č. 3290/1. P-1267/2017 v.z. 1302/17 
4, Informatívna: Oznámenie o opakovanej dražbe zn. 121/2017 dražobníkom 
DRAŽOBNÍK, s.r.o., IČO: 36764281, Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice pre 
navhovateľa JUDr. Mária Ledinská, správca úpadcu: Casa Invest, s.r.o. v 
konkurze na parc.CKN č. 3290/1. P-1405/2017 zo dňa 4.12.2017 - číslo zmeny 
1434/2017 
ŤARCHY evidované na LV č. 11625: 
1, Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva V 7007/13 zo dňa 
16.8.2013 v prospech: RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 479/10, 064 01 
Stará Ľubovňa, IČO: 36 812 251 - v.z.591/2013  
2, Záložné právo v prospech PROFIN CONSULTING s.r.o., so sídlom 
Mukačevská 9, 080 01 Prešova , IČO: 46 038 361 na parcelu registra C KN 
par.č. 3290/45, Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva V-3039/2011 
zo dňa 25.05.2011 v.z.352/2011 
POZNÁMKY evidované na LV č. 11625: 
1, Informatívna: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva dobrovoľnou 
dražbou v prospech ADRONAF s.r.o., Pri mlyne 5, 080 01 Prešov, IČO: 46 038 
361, P-2278/13 zo dňa 30.12.2013 - 924/13  
2, Informatívna: Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č. 18112014, 
dražobníkom Liptovská dražobná a realitná, s.r.o., Dončová 1451/21, 034 01 
Ružomberok, IČO: 43848311 na parc. č. 3290/45, P-2128/2014 v.z. 873/14 
3, Informatívna: Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby zn. 121/2017 
dražobníkom DRAŽOBNÍK, s.r.o., IČO: 36764281, Hviezdoslavova 6, 040 01 
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Košice pre navhovateľa JUDr. Mária Ledinská, správca úpadcu: Casa Invest, 
s.r.o. v konkurze na parc.CKN č. 3290/45. P-1267/2017 v.z. 1302/17 
4, Informatívna: Oznámenie o opakovanej dražbe zn. 121/2017 dražobníkom 
DRAŽOBNÍK, s.r.o., IČO: 36764281, Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice pre 
navhovateľa JUDr. Mária Ledinská, správca úpadcu: Casa Invest, s.r.o. v 
konkurze na parc.CKN č. 3290/45. P-1405/2017 zo dňa 4.12.2017 - číslo 
zmeny 1434/2017 1302/17 
ŤARCHY evidované na LV č. 11626: 
1, Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva V 7007/13 zo dňa 
16.8.2013 v prospech: RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 479/10, 064 01 
Stará Ľubovňa, IČO: 36 812 251 - v.z.591/2013  
2, Záložné právo v prospech PROFIN CONSULTING s.r.o., so sídlom 
Mukačevská 9, 080 01 Prešova , IČO: 46 038 361 na parcelu registra C KN 
par.č. 3290/46, Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva V-3039/2011 
zo dňa 25.05.2011 v.z.352/2011 
POZNÁMKY evidované na LV č. 11626: 
1, Informatívna: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva dobrovoľnou 
dražbou v prospech ADRONAF s.r.o., Pri mlyne 5, 080 01 Prešov, IČO: 46 038 
361, P-2278/13 zo dňa 30.12.2013 - 924/13  
2, obmedzujúca: Uznesenie Okresného súdu Košice I o nariadení 
predbežného opatrenia sp.zn. 17C/249/2014 zo dňa 31.10.2014: 
- zakazuje nakladať vlastníkovi s nehnuteľnosťou parc. CKN č. 3290/46 
- ukladá spoločnosti ADRONAF s.r.o., IČO: 46 038 361 zdržať sa výkonu 
záložného práva P-2035/2014 v.z.838/14  
3, Informatívna: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným 
veriteľom : ADRONAF s.r.o., Pri mlyne 5, 080 01 Prešov, IČO: 46038361, 
predajom zálohu na verejnej dražbe. P-1069/15 zo dňa 28.7.2015 - 577/15  
4, Obmedzujúca poznámka: Uznesenie OS Košice I o nariadení predbežného 
opatrenia sp.č. 38C/274/2014-222 zo dňa 4.11.2015 - súd ukladá obchodnej 
spoločnosti RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 479/10, 064 01 Stará Ľubovňa, 
IČO: 36 812 251 zdržať sa výkonu záložného práva k nehnuteľnosti parc. 
registra C-KN č. 3290/46 do právoplatného skončenia vo veci samej - P 
381/16 - v.z.234/2016 
5, Informatívna: Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby zn. 121/2017 
dražobníkom DRAŽOBNÍK, s.r.o., IČO: 36764281, Hviezdoslavova 6, 040 01 
Košice pre navhovateľa JUDr. Mária Ledinská, správca úpadcu: Casa Invest, 
s.r.o. v konkurze na parc.CKN č. 3290/46. P-1267/2017 v.z. 1302/17 
6, Informatívna: Oznámenie o opakovanej dražbe zn. 121/2017 dražobníkom 
DRAŽOBNÍK, s.r.o., IČO: 36764281, Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice pre 
navhovateľa JUDr. Mária Ledinská, správca úpadcu: Casa Invest, s.r.o. v 
konkurze na parc.CKN č. 3290/46. P-1405/2017 zo dňa 4.12.2017 - číslo 
zmeny 1434/2017 1302/17 
 

Notár osvedčujúci 
priebeh dražby: Mgr. Vojtech Kavečanský – notár 
 sídlo: Kmeťova 13, 040 01  Košice 
 
Spôsob úhrady ceny 
dosiahnutej 
vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 

dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Prima banka Slovensko, 
a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný symbol 1212017. 



  

 - 9 - 

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej 
vydražením.  

 
Nadobudnutie  
vlastníckeho práva 
k predmetu dražby:       Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, 

prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, 
ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov 
verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu 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. 
Nakoľko dražba sa vykonáva v rámci speňaženia majetku v konkurze, v zmysle 
§ 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii speňažením 
majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho 
práva k majetku tretej osoby, ktorý je v skoršom poradí ako zabezpečovacie 
právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu. 
 

Podmienky  
odovzdania  
predmetu dražby  
vydražiteľovi:  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.  
 

Poučenie: 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 príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti 
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dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu 
alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase 
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 konania 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 Košiciach 10. septembra 2018  
 
 
dražobník 
DRAŽOBNÍK, s.r.o. 
PhDr. Alexandra Pech 
prokurista 
 
     

 Rovnopis tohto oznámenia o dražbe, s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa dražby, je uložený u dražobníka  
(§ 17 ods. 8 zákona o dobrovoľných dražbách). 


