DU-Pos ĐD o2La/2o22
Drržobnĺk:

DuPos dražobná, spol. S ř.o.
Tamaškovičova17, 9L7 oĹ Trnava
ICO 36 233 935
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri oS Trnava, vo vložke č.
11681/ľ, oddiel: Sro.
zastúpená: Mgr. Veronika Chorváthová, konateľ

Navĺlrovateľ dnŽby:

DP-S flnancial consulting, s.r.o.
Tamaškovičova17, 9L7 ot Trnava
rco 46713930
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č,.3oo47lł
zastúpený: Mgr. JuĘ Balog, konateľ

Dátum konania

čas otvorenta

dražby: 18.08.2022

dľažby:11loo

hod.

tiesto konanla dražby:

cULTUs RuŽINoV, ä. S., Ružinovská 28, 82o 09 Bratislava, miestnosť č.
2L4 na 1. poschodí

opakovanie dražby:

prvá opakovaná dražba

Predmet dražby:

565

Senec

Novó Koěaĺiská

Senec

Dunajská LuŽná

Parccly rt3btn "C"

20u6

Zastavaná ploďta a nádvorie

462

208n5

Záhnda

338

Stavby

80

Opis a stav predmetu
dražby:

Rodinný dom

20ť//6

Rodinný dom so súp. č.80 na parcele 20816, obec Dunajská Lužná,
katastrálne územie Nové Košariská, okres Senec. Rodlnný dom je
sa mostatne stojaci jed nopod la Žný s pod pivn ičením

Pôvodná stavba rodinného domu bola uŽívaná od roku 1983

rekonštrukcia bola zrealizovaná v roku 2015
Dom je umlestnený na rovinatom pozemku v obci Dunajská Lužná,
prístupný je z utice Zámočníckej.
Dom má dve podlažia: jedno podzemné a jedno nadzemné. Pôvodný
L/4

dom je vybudovaný na základoch z betónu, murivo je z tehál, obvodový
p!ášť je zateplený z 20 centimetrov izolantu, strecha je plochá zateplená
30 cm izolantom hydroizolácie fóliová so štrkovým zásypom s
nášľapnými vrstvami z dreva, okná sú z plastových profilov s izolačným
trojsklom velkorozmerné okná sú osadené v hliníkových rámoch.
Prué podzemné podlažie dispozične pozostáva: garáŽ, hosťovská izba,
kúpeľňaso sprchovým kútom a Wc' skladové priestory a kotolňa. Podlahy
sú keramické alebo laminátové, steny sú opatrené omietkami. V garážije
garážová brána na diakové ovládanie elektrická.
Na prvom nadzemĺtom podlažíje umlestnená: obývacia izba s jedálňou,
kuchyňa, vstupné zádverie, kúpelňa, schodisko do zastrešenej terasy, tri
spálne, samostatné wc a šatník.Podlahy sú v celom dome riešené podľa
typu miestnosti : keramická dtažba alebo laminátové podlahy.
V roku 2015 bola pristavaná terasa so zastrešením terasa je zask|ená
hliníkovým posuvným zasklením s trojsklom nachádza sa tu uzavreý krb
na pevné palivo, kuchynská |inka s drezom pákovou batériou a
keramická. Vykurovanie
zabudovanou chladničkou. Podlaha
podlahové, ale niekde sú aj radiátory - je zabezpečené plynovým kotlom
Buderus, ktoré vyrába aj teplú úžitkovúvodu do 300 l zásobníka, kt.
umiestnený v suteréne. V dome je kamerový systém so 4 kameram
videovrátnik nainštalovaný na bránku a zabezpečovací systém. Dom je
napojený na všetky siete : vodovod, kanallzáciu,P|Yh, elektriku, odvod
dažďovej vody je do novovybudovanej vsakovacej Jamy umiestnenej na
zadnom rohu záhrady. Rozvádzač elektriky z elektromeru, regulátor

je

plynu

a

plynomer

s

sú umiestnené v plote pred domom. Voda

zabezpečovaná zo studne, v suteréne domu je malá vodáreň.

je

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

-

Záložnéprávo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Suché mýto ą,
Bratis|ava, lčo: oors1653 na zabezpečenie úveru na p.č. 208/6,208125
a rod. dom s'č. 80 na p.č. 20816,208/25 podľa zmluvy Y-39oL/t6 zo
2.6.2016
Nie sú známe žiadne náJomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.

Znalecký posudok:
Čísloznaleckého posudku

48/2022

Najnižšie podanie:
[li nimálne prihodenie:

Výška dražobnej
zábezpeĘ:
Spôsob zloŽenia
dražobnei zábezpeĘ:

Dátum vyhotovenia:

Meno znalca:
Ing. Ján Ďuriš

19.04.2022

Všeobecná cena odhadu

351 000,00 €

263 25o'oo €

.loo'oo €
35 ooo'oo €

Prevodom na bankový účetdražobníka alebo v hotovosti u dražobn
najneskôr do zahájenia draŽby s preukázaním poWrdenia o úhrade
alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záru
Dražobnú zábezpeku nie je možnézlotiÍ' šekom ani platobnou kartou.
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Adresa a ěíslo účtuna
zloženie draŽobnej
zábezpeky:

DUPosdražobná, spol. s r.o., TamaškovičovaL7, Trnava, čísloúčtu:
SK41 1100 0000 0026 2380 5437, Var. Symbol: O2L2O22

Lehota na zloženie
dražobnei zábezpeĘ:

do otvorenia dražby

Doklad, preukazujrlci
zloženie dražobnei
zábezpeĘ:

Výpis z bankového účtu,potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na
bankový účetv hotovosti, príjmový pokladničný dokIad dražobníka,
banková záruka.

Spôsob vrátenia
dražobnei zábezpeky:

Dražobníkvrátl účastníkovidražby, ktoný predmet dražby nevydražil
dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
bez zbytočnéhoodkladu po skončenídražby alebo upustení od dražby,
najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od
draźby.

Úhrada ceny dosiahnu-

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

Obhliadka predmetu
dnžby/dátum a čas:

Obhliadka
Obhliadka

e

+,

l5

1: O2.O8.2O22 O9:45 hod.

2: 11.08.2022 09:45

hod.

organizačné pokyny: obhliadka

sa

uskutočnípo predchádzajúcom
/ 553 27 22, prípadne na

te|efonickom dohovore na tel. čísle033
mobilnom čísleo91 1620317 .

J-l
)
Podmienky odowdania
pľedmetu dražby
vydražiteľovi:

,

i

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelenĺm
príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacieprávo
prechádza na vydražiteľaodovzdaním predmetu draźby zápisnicou

o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po
predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteľa.
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dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítavavydražiteľovi
do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časťceny, dosiahnutej
vydražením je vydražiteľpovinný zaplati(. dražobníkovido 15 dní od
skončenia draŽby, pokiaľ sa vydražiteľnedohodne s navrhovateľom
dražby inak, a to V hotovosti alebo bankovým prevodom na účet
dražobníka, podľa vyššieuvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka.
Ak nie je cena dosiahnutá vydraženímvyššiaako 6 640 eur, je vydražiteľ
povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydraženímhneď po skončenídražby.

)r

ia

ustanovenla

tej vydražením:

Notár, ktorý osvedčí
priebeh dražby
notárskou zápisnicou

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

1t(
ky,
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Poučenie:

ustanovenia

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušenédotknutá na
zákona o dobrovoľ"ĺ.ĺ-aőzĺácn,môže osobä, ktorá wrdí, že tým,bo|a
ak sa
svojich právach, poĺiááui śĺo,uĹy určil neplaĹnosť dražb.y'. Toto.p'ľo zaniká'
príńadu, ak dôvody neplatĺosti
áo t.ó.i'-ń"iiu.óu ôao aňa prínépu
'a okrem
ioe o dražbu domu alebo bytu,
""rpĺ"tĺ
zároveň
trestného činu
arażvy súvisia
'páćń"ńń
'o
v časg príklepu' hlásený trvalý
prôJńetu
v ktorom má preolfi;iljü;i vláśtnĺt
lražby
je
prípad.e
o9má!3! 9a neplatnosti
m9|né
pooýt podľa o'souitńéľrop."opi'u; v tómto
nép1dtná len tá časť
bude
diaŽby
přpää"
dražby aj po uplynutí tejto lehoý. v
'pänenäĺ
dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
je povinná oznámiť príslušnému
osoba, ktorá podala na súde žalobu o neplatnosť dražby,
okresnému úradu začatie súdneho konania'

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť. . dražby sú navrhovateľ dražby,

JňzóunĺL, vydražiteĘ predchádzajúci vlastník a žalobca.

príklepu
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky

zanikajú ku dňu príklepu.

draŽby, ak bolo
Neplatnosť draŻby nie je možnévysloviť z dôvodu oneskoreného začatia
na
dražobníkom
príčinouonerLorenéníi"eáúáa.äžbykonanie inej dražby tým 6dm
má
ktorá
osoba,
tom istom mieste a keď neumožnil viastník predm-etu .a.*PY,.."|'o aj
řpi"J'"tu J'"źuv iné vlastnícke piáuo výtonať riadnu obńliadtu predmetu draŽby'

"ro

práva, že ich môžu
Upozorňujeme všetky osoby, Lloę majú k predmetu 'dražby iné
dražitelia.
;I""ká;.ŕ;áJn".łói áo '-ue"liu dražby a uplatniť na dražbe ako
Zákonom č'
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené
národnej rady č'
527/2oo2 Z.z. odo#;;ńíđńłuiĹĺlnu o aofun"nł zákona ślovenskej
v znení neskorších
323/Lggz Zb. o not}'oiń ä notárskej' čńnosti (Notársky poriadok)
3'32 EUR'
platia
vstupné
osoby
podanie._ostatné
predpisov a dostavil;sá s cieľom urouiť
V
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lrlgr. Veronika

I

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