tĺ
oznámen ie o dobrovol'ne dražbe
DU_Pos DD 38/202Ĺ
Dražobník:

DUPos dražobná, spol. s r.o.
ŤamaškovičovaL7,917 ot Trnava
ICO 36 233 935
spoločnosťje zapísaná v obchodnom registri oS Trnava, vo vložke č.
11681/T, oddiel: Sro.
zastúpená: Mgr. Veronika Chorváthová, konateľ

Navľhovateľ dražby:

DPS financial consulting, s.r.o.
Tamaškovičova17, 917 oL Trnava
rco 46713930
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiet Sro,
vložka č,3oo47lt
zastúpený: Mgr. JuĘ Batog, konateľ

Dátum konania

čas otvorenla

dnžby: 18.08.2022

dražby: 1o:oo

hod.

tiesto konania dražby:

cULTUs RUŽINOV, ä. S., Ružinovská 28, 82o 09 Bratislava, miestnosť č.
2t4 na 1. poschodí

opakovanle dražby:

prvá dražba

Predmet dražby:

73C

Senec

Nové Košarbká

Senec

Dunajská Lużná

ParceĘ rcglstra ''G''

212/11

7astavaná plocha a nádvońe

't46

212142

Zastavaná plocha a nádvorie

77

't210t4

Zaslavaná plocha a nádvorie

249

121015

hslavaná plocha a nádvorie

u
Stavby

126

21U42

Rodinný dom

126

1210t5

Rodinný dom

Lĺ5

I
Opis a stav predmetu

draŽby:

Predmetom dražby je rodinný dom súp. číslo126 na parc. č. 212/42
L2Io/5, ktoý sa nachádza v obci Dunajská LuŽná, kat. úżemieNovĺ
Košariská, v časti zastavanej prevažne samostatne stojacich rodinných
domov. Jedná sa o rodinný dom, ktoď sa nachádza na u]. Kováčska č.
19. Rodinný dom je samostatne stojaci, podpivničený, s jedným
nadzemným podlažíma podkrovím, so sedlovou strechou.
Predmet dražby bol užívanýod roku 201'..
Stavebno-technický popis :
I.PP - prístup je z prizemia a schodiskom z đvornejčasti. V tomto podl
je chodba, hobby miestnosĘ sklad, kotolňa.
śuterénje zapustený do terénu v priemernej hĺbte nad 1 m do 2 m
zvislou izoláciou, V miestnostiach od cesly sú vidlteľné lokál
poškodenia omietky s najväčšoupravdepodobnosťou sPôsobené vlhn
muriva. Základy RD sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zem
vlhkosti. obvodové nosné murivo aj priečky v suterénnej časti
tehlové. Stropná konštrukcia nad suterénom je železobetó
prefabrikovaná, podlaha suterénu je z keramickej dlaźby,

poter, na schodoch je keramická dlažba. okná sú
Elektroinštalácia svetelná, motorická. V tomto podlaží je
ústrednéhokúrenia na plyn a kombinovaný ohrlevač vody. V kotolni

umývadlo s obyčajnou batériou.
závetrie , predsieň, obývacia izba s jedálenským kútom
I.NP
o bývačkou, kuchyňa, izba, kúpe|ňa s WC, schodisko a garáž.
Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou. obvodové murivo je z teh
porotherm v skladobnej hrúbke 375 mm. Podlahy obytných miestností
veľkoplošné laminátové parkeĘ, v ostatných miestnostiach je kera
dlažba. Stropná konštrukcia nad prízemímje
prefabrikovaná s rovným podhľadom. Celý rodinný dom je
sedlovou strechou s krytinou BRAMAC Klampiarske konštrukcie sú
medeného plechu - úplnéstriech (tľaby, zvody, záveterné lišty).
to
klampiarske konštrukcie(
vápenné
omietky
zateplovacím systémom s izolantom na báze EPS s povrchovou ú
farebnou tenkovrsWou omietkou. čiastočne sú na fasáde vidite
lokálne poškodenia. Schody do podkrovia sú s povrchom nástupnice
Wrdého dreva. okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Dvere
drevené hladké plné alebo presklené.'Ękurovanie je ústredné,Í?
su pa nelové. Elektroinštalácia je svetelná motorická. V kuchyni
kuchynská linka na báze dreva, plynová varná doska, elektrická rlira,
nerezový drez, umývačka riadu a digestor. Keram ický obkĺad je
kuchyni a kúpeľni.V kúpeľni je rohová plastová vaňa, samostatná
sprcha, 2 umývadlá a WC. Vráta ga ráŽové sú s automatickým ovládaním,
k termínu vyhotovenia znaleckého posudku na účeldražby nenapojené
na automatický otvárací systém.
II. NP. - podkrovie
Podkrovie - schodisko, šatník,2 izby, kúpeľňa s WC a balkón
obvodové murivo je z tehál porotherm v skladobnej hrúbke 375 m
deliace konštrukcie sú tehlové. Podlahy obytných miestností v pod
sú tvorené z keramickej dlažby. Stropná konštrukcia nad podkrovím
rovným pod hľadom. Klampiarske konštrukcie
drevená trámová
pozinkovaného plechu. Vnútornéomietky sú vápenné hladké. okná
plastové s izolačným dvojsklom, v kombinácii so strešnými oknami
Velux. Dvere sú drevené dyhované ptné. Vykurovanie je ocel'ový
doskovými radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná. V kúpeľnije
jednoduchá vaňa, keramické umývadlo a WC so zabudovanou nád
stene,
Podlažia sú napojené na rozvod studenej vody a teplej'úžitkovejvody
až po spotre biče, do veĘnej kanalizácie. V sociálnych zariadeniach

sú
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keramicky obklad stien rôznej

42

výšky. Zariaďovacie

predmety

V

sociálnych zariadeniach ako aj vybavenia kuchyne sú štandardné vrátane
zabudovaných spotrebičov. K domu patria pruky infraštruktúry/prípojka
NN' prípojka plynu, prípojka vody ako aj odkanalizovanie do veĘnej
kanalizácie, oplotenie, spevnené plochy a vedľajšia stavba
kováčska
dielňa.
Kováčska dielňa na parc. č,. L2to/4, k.ú. Nové Košar|ská
Kováčska dielňa je umiestnená za rodinným domom. Je čiastočne
murovaná a čiastočnekovovej konštrukcle, vráta a dvere plechové, okná
jednoduché oceľové
drevené, podlaha hrubá betónová,
elektroinštalácla svetelná aj motorická. Strešná konštrukcia z oceľových
a drevených nosníkov. Krytina strechy VSŽ plech.
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-
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alt.

Predmet drażby sa dražítak ako stojí a leží.

tí

Popis práv a závŁkov

k predmetu draŽby:

- ZáloŽné právo v prospech DPS financial consulting' s.r.o., Trnava, IČo:
46713930, č. P 014-2027 zo dňa 29.6.2o2L, (pôvodne pre oTP Banka
Slovensko, a.s., štúrova5, Bratistava, lčo: grJr8916) na zabezpečenle
úveru č. 23o/2ol4/ttsU na rod.dom s.č. 126 na p.č. 2t2/42 a na p.č.
t2to/5, p.ć' 2L2/Ĺ1, 2t2l42, L2to/4 a 12105 podtä zm|uvy V-5002/11

zo dňa 28.10.201 1 z-46t8/2o2l, 483ĺ21-

-

Vecné bremeno právo doživotného užívaniap.č.

2L2lLt,212l42,12lo/4,t2Lo/5, rod.domu s.č. Ĺ26 na p.č. 2L2/42 a
I21o/5 v prospech Mariana Machotku /27.5.Ĺ984/ podľa zmluvy

v3325/16 zo dňa 3.5.2016
Poznámka:

- P-687/t5 oznámenie o začatívýkonu záložného práva zálożným
veriteľom DPS financial consulting, s.r.o., Trnava, ICoz 467t3930, č. P
ot4-2o2L zo dňa 29.6.202Ĺ, (pôvodne oTP Banka Slovensko, a.s., Ičo:
31318916), formou dobrovoľnej dražby, na V_5O02 /Lt, pvz tt46ĺt5
- P-437/19 Prebiehajúci súdny spor vedený na okresnom súde
Bratislava III pod sp. zn. 17cl19/zo19 na zák|ade žaloby zo dňa
28.z.2ot9, kt. sa žalobkyňa domáha určenia neplatnosti záložného práva
k nehnuteľnostiam p.č. 2l2hL, 2t2/42, L2Loĺ4, I21o/5, rod.dom s.č.
126 na p.č. 2P/a2, medzi Zuzanou šnircovou /3.2.t97o/ a oTP Bankou
Slovensko, ICO: 31318916, 934/L9
- P-464/2019 oznámenie o začatívýkonu záložnétlopráva záložným
veriteľom DPS. financial consulting, s.r'o., Trnava, ICo: 467t3930, č. P
ot4-2o2L zo dňa 29.6.2021, (pôvodne oTP Banka Slovensko, a.s., Ičo:
31318916), formou dobrovolhej draźby, p.č'. 2L2/L1, 272/42, 12to/4,
tzl'olS, rod.dom s.č. 126 na p.č. 21'2ĺ42,947/L9
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14,

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
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Znalecký posudok:
Čísloznaleckého posudku

106/2022

Nainižšiepodanie

:

Minimálne prihodenie:
Výška draŽobnei
zäbezpeky:

Meno znalca:

Ing. Lenka Ďurechová

259 ooo'oo €

4oo'oo €
35 ooo'oo €

tz

3ĺ5

Dátum vyhotovenia:

Ĺ7.o5.2o22

Všeobecná cena odhadu

259 000,00 €

Spôsob zloženia
Prevodom na bankový účetdražobníkaalebo v hotovosti u dražob
dražobnej zábezpeĘ: najneskôr do zahájenia draŽby s preukázaním potvrdenia o úhrade
alebo zákonom povoleným spôsobo m alebo vo forme bankovej
Dražobnúzábezpeku nie je možnézl ožiťšekom anĺ platobnou kartou

Adresa a čĺsloúětu na
zloženie dražobnei
zábezpeky:

DUPos dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova 17, Trnava, čísloúčtu
SK41 11OO OOOO 0026 2380 5437, Var. Symbol: 382O2L

Lehota na zloženie
dľažobnej zábezpeĘ:

do otvorenia dražby

Doklad, preukazujúci
zloženle draŽobnej
zábezpeky:

Výpis z bankového účtu,potvrdenie o vklade peň ažných prostriedkov
bankový účetv hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobn
banková záruka.

Spôsob vrátenia
dražobne| zábezpeĘ:

Dražobník vráti ričastníkovidraŽby, ktoď predmet dražby nevydra
dražobnú zábezpeku alebo llstinu preu kazujúcu vydanie bankovej záru
bez zbytočného odkladu po skončení drażby alebo upustení od dražby
najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia
dražby.

Úhrada ceny doslahnuteJ

vydražením:

Obhliadka predmetu
dražby/dátum a čas:

26 ,ods. 3. až 5 zák. č. 52712002 Z. z.
dobrovothých dražbách sa d ražobná zábezpe ka započítavavydraŽ
do ceny dosiahnutej vyd ražením.Zostávajú cu časťceny, dosiahn
vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od
skončenia dražby, pokiaľ sa vyd ražiteľnedohodne s navrhovateľom
dražby inak, a to v hotovosti alebo ban kovým prevodom na
dražobníka,podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka.
Ak nie je cena dosia hnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vyd
povinný zaplatiť cen u dosiahnutú vydraŽe ním hned'po skončenídraŽby

V zmysle ustanovenia

Obhliadka
Obhliadka

$

1: O2.O8.2O22
2: 11.08.2022

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

organizačnépokyny: obhliadka sa uskutočnípo predchádzajúcom
teléfonickom dohovore na tel. čísle033 / 553 Ż7 22, prípadne na
mobilnom čísIe091 162o3t7

Podmienky odotľzdania
predmetu drđby
vydražiteľovi:

.

Vlastnícke právo k p redmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením
príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo
prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu draŹby zápisnicou
o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník
predIožení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totož
vydražiteľa.

4/s

líka

mto

rky.;

Notár, ktorý osveděÍ
priebeh drďby
notárskou zápisnicou:

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

Poučenie:
!tu

n

ka,

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia
zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že ým bola dotknutá na
svojich právach, požiadaťsúd, 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 trvatý
pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možnédomáhať sa neplatnosti
draŽby aj po uplynutí tejto lehoty. 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 konanla.

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateĺ dražby,
dražobník,vydražiteĘ predchádzajúci vlastník a žalobca.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinkypríklepu
zanikajú ku dňu príklepu.

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

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva,
preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.

že ich

môžu

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spíňa podmienky ustanovené zákonom č.
527/2oo2Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
323/t992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.

:a

V Trnave anu

za

m

A.Ůzozz

ovateľa:

la

Mgr

ko
fina

TI

,s.

'o
u

za DraŽobníka:

,o

ti

Ą
l.lgr. Ve
j

i

Ll"nií^

Ghoryáth

konateľ spoločnosti
DUPos dražobná, spol. s r.o.
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