námenie o dobrovol'ne dľažbe
DU-POS DD 2L/2O22
Dražobník:

DUPos dražobná, spol. s r.o.
Tamaškovičova77, 9L7 oL Trnava
ICO 36 233 935
spoločnosťje zapísaná v obchodnom registri oS Trnava, vo vložke č.
LL68ĹIT, oddiel: Sro.
zastúpená: Mgr. Veronika Chorváthová, konatel'

Navľhovateľ dražby:

DPS financial consulting, s.r.o.
Tamaškovičova77, 9I7 01' Trnava
rco 46713930
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vloŽka č.3oo47/Í
zastúpený: Mgr. Juraj Balog, konatel'

Dátum konania

čas otvorenia

draŽby: I5.o7.2o22

dražby: toloo

hod.

Hotel a Reštaurácia PHOENIX, Kapitulská 76, 9L7 oI Trnava, Velká sála
na poschodí
prvá dražba

Miesto konania dražby:
opakovanie dražby:
Predmet dražby:

565

Senec

Nové Košariská

Senec

Dunajská Lużná

Parcely registra "C"

208t6

Zastavaná plocha a nádvorie

462

208t25

Záhrada

338

Stavby

80

Opis a stav predmetu
dražby:

Rodinný dom

20816

Rodĺnný dom so súp. č'80 na parcele 208/6, obec Dunajská Lužná,
katastrálne územie Nové Košarĺská, okres Senec. Rodinný dom je
sa mostatne stojaci jed nopod la żný s pod pivn ičen ím

Pôvodná stavba rodinného domu bola užívaná od roku 1983
rekonštrukcia bola zrealizovaná v roku 2015

Dom

je

umiestnený na rovinatom pozemku

prístupný je z ulice Zámočníckej.

Ll4

v obci

Dunajská Lužná,

Predmet dražby sa dražítak ako stojí a leží.
Popis práv a záväzkov
k predmetu draŽby:

-

v prospech Slovenskej sporitelhe, a.s., Suché mÝto 4,
Bratislavą,'lčo: oois1653 na zabezpečenie úveru na p.č. 208/6,2o8l2-5
Záložné pr$vo

a rod. do'ń s.č. 80 na p.č'. 208/6,208/25 podľa zmluvy V-3901/16 zo dňa
2.6.20L6
Nie sú znárne žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.

Znaleeký posudok:
Čísloznaleckého posudku

48/2022

NajniŽšie podanie

:

Minimálne prihodenie:

Výška draŽobnej
zábezpeky:
Spôsob zloŽenia
draŽobnej zábezpeky:

Dátum vyhotovenia:

Meno zna lca:

19.04.2022

Ing. Ján Ďurĺš

Všeobecná cena odhadu

351 000,00 €

ę
ł
:

351 ooo'0o €

5oo'oo €
40 ooo,oo €

J

Prevodom na bankový účetdražobníka alebo v hotovosti u dražobníka
najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto
alóuo zákonom pđvolenýmspôsobom alebo vo forme bankovej záruky' ł
Dražobnúzábezpeku nie je možnézloži(' šekom ani platobnou kartou.
!
I

2/4

ry
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ta

Adresa a číslotičtu na
zloŽenie dražobne|
zábezpeĘ:

DUPos d'ražobn{, spol . s r.o., Tamaškovičova17, Trnava, čísloúčtu:
sK41 1100,0000,0026 2380 5437, Var. Symbol: zĹ2o22

Lehota na zloženle

do otvorenia dŕažby

Doklad' preukazujúci
zloženie draŽobnei

Výpis z bankb'vého.účtu,potvrdenie o vklade peňažných prostr|edkov na
bankový účetv hotovosti, pr'ljmový pokladničný doklad dražobníka,
banková záruka.

Spôsob vrátenia
dražobnei zábezpeĘ:

Dražobníkvráti účastníkovidraiby, ktoý predmet dražby nevydražil
dražobnúzábezpeku alebo |istinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
bez zbytočnéhoodkladu po skončenídražby alebo upustení od dražby,
najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od
dražby.

Úhrada ceny dosiahnu-

V zmysle ustanovenia $ 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2oo2 Z. z.

o
dobrovoľných' dražbách Śa dražo bná zábezpeka započítavavyd ražiteľovi
do ceny dosiahnutej vydražením.Zostávajúcu časťceny, dosiahnutej
vydraženímje vydražiteľpovinný zaplatiť draŽobníkovi do 15 dní od
sŔončenia d-ŕaźby,pok|aľ sa vydražltel' nedohodne s navrhovateľom
dražby iňak, a tÔ v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet
dražobníka, podl'a vyššieuvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka.
Ak nie je cena dosiahnutá vydraženímvyššiaako 6 640 eur, je vydražitel'
povinný zaplatiť Ćenu dosiahnutú vydraženímhned'po skončenídrażby.

Obhliadka predmetu

Obhliadka
Obhliadka

s

TI

,,

dražobneJ zábezpeĘ:

ty

e
t,

ri

zábezpeĘ:

e
a
b
a
a

ti

ô

J

t
r

tei vydraŽenĺm:

draŽby/dátum a ěas:

1: 27.06,2022
2: O7.O7.2O22

1O:OO hod.
1O:OO hod.

organizačné pokyny: obhliadka sa uskutočnípo predchádzajúcom
telefonickom dohovore na tel. čísle033 / 553 27 22, prípadne na
mobilnom čísle091162o3L7.

Podmienky odovzdania
predmetu dražby
vydrażiteľovi:

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražitel'a udelením
príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacieprávo
prechádza na vydražitel'a odovzdaním predmetu dražby zápisnicou
o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po
predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražitelä.

Notár, ktoý osveděí
priebeh dražby
notárskou zápisnicou:

JUDr. Peter opatovský, M' Sch. Trnavského 6, Trnava

Poučenie:

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušenéustanovenia
zákona o dobrovolhých dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tÝm bola dotknutá na
3/4

svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo 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 príklepu hlásený trvalý
pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možnédomáhať sa neplatnosti
draŽby aj po uplynutí tejto !ehoý. V prípade spoločnej draŽby bude neplatná'len tá časť
dražby, ktorej sa takýto rozsudok ýka.
osoba, ktorá podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania.

Účastníkmi súdneho konania o nep|atnosť dražby sú navrhovate1; dražby,
dražobník, vydražitel'' predchádzajúci vlastník a žalobca.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určiI dražbu za neplatnú, účinkypríktepu
zanikajú ku dňu príklepu.

Neptatnosť dražby nie je možnévysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo
príčinouoneskoreného začatia drażby konanie inej draŽby tým istým dražobníkom na
tom istom mieste a ked'neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má
k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby'

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu
preukázať najneskôr do začatia dražby a up]atniť na dražbe ako dražitelia.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spíňa podmienky ustanovené Zákonom č.
527lzoo2 Z.z. o dobrovolhých draŽbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
323/Ĺ992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov a dostavila sa s ciel'om urobiť podanie. ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.
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