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AUKČ Á SPOLOČ OSŤ s.r.o.

OZNÁMENIE O DRAŽBE č. 006/2014
v zmysle ust. § 17 zákona Č. 527/2002 Z. z.

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Zákon o DD")

Označenie dražobníka:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:
Bank. spojenie:
Zastúpený:
Tel.:
e-mail:

AUKČ Á SPOLOČ OSŤ s.r.o.
Kutlíkova 17, 85250 Bratislava
46141341
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka číslo: 72494/B
4015387138/7500, ČSOB, a.s.
Mgr. Marek Piršel, konateľ
02/68286427, +421/917822 724
as@aukcnaspolocnost.sk

Označenie navrhovateľ a dražby:
Obchodné meno: Československá obchodná banka, a.s.
Sídlo: Michalská 18, 815 63 Bratislava
IČO: 36854 140
IČ DPH: SK7020000218
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo: 4314/B
Zastúpený: Mgr. Lucia Novanská, právnik, oddelenie vymáhania SME a hypotekárnych úverov

JUDr. Daniela Lubyová, právnik, oddelenie vymáhania SME a hypotekárnych úverov

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby: kancelária notárskeho úradu Mgr. Stanislavy Palkovej, Štefánikova 698/7, 905 01 Senica (na

prízemí budovy Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.)
25.02.2014
10:30 hod.

Dátum dražby:
Čas otvorenia dražby:
čas otvorenia pre
účastnikov:
Čas otvorenia dražby pre
verejnosť: 10:20 hod.
Podmienka vstupu pre verejnosť (§ 11 ods. 6 Zákona o DD): vstupné vo výške 3,30,- EUR /1 osoba

10:00 hod

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa
úradne osvedčená pravosť podpisu spinomocniteľa.

Označenie dražby:
prvá dražba

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senica, obec: Smolinské, katastrálne územie: Smolinské, zapísané v evidencii
Okresného úradu Senica, katastrálny odbor, na liste vlastnictva Č. 144, a to konkrétne:

~ rodinný dom s príslušenstvom so súpísným číslom 218, postavený na pozemku parc. reg. "C" Č. 815 o výmere 283
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

~ pozemok parcely reg. "C" Č. 815 o výmere 283 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.

Práva a záväzky na predmete dražby:

a) poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením záložného práva podľa EX 334/2011 (súdny
exekútor JUDr. Bohumil Kubát),

b) poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti podľa EX 334/2011 (súdny exekútor
JUDr. Bohumil Kubát),
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c) na predmete dražby je zriadené záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Československá
obchodná banka, akciová spoločnosť, so sídlom: Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36854 140,

d) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva podľa EX 334/2011 (súdny exekútor JUDr. Bohumil
Kubát).

Opis stavu predmetu dražbv:
Dom sa nachádza v uličnej zástavbe podobných rodinných domov, prevažne tradičnej zástavby. Rodinný dom
s príslušenstvom je čiastočne podpivničený, prízemný, bez obytného podkrovia. Dom bol podľa potvrdenia obce daný do
užívania v roku 1929 a prístavba rodinného domu v roku 1969. Rodinný dom má vstup z podbránia do dvora, a cez
chodbu do ďalších dvoch obytných miestností, kúpeľne, kuchyne a obytnej izby. Z verandy je uzavreté schodisko do
podpivničenía pod prístavbou. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizácia je zvedená do žumpy, elektroprípojka je
vzdušná. Pozemok je priamo prístupný z miestnej komunikácie, od susedných pozemkov je oddelený plotom.
Predpokladaná životnosť domu je uvažovaná na 110 rokov (dom je postavený prevažne z pálenej tehly).

Dispozičné riešenie:
1.PP - tvorí schodisko a dve miestnosti. Celková zastavaná plocha je o výmere 31,47 m2•

1.NP -tvorí podbránie, veranda, chodba, kúpeľňa, kuchyňa, komora a 4 x obytná izba. Celková zastavaná plocha je
o výmere 140,74 m2•

Technicko - konštrukčné riešenie:
Základy rodinného domu sú na základových betónových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodový
plášť rodinného domu je murovaný z kameňa a z pálenej tehly hr. 45 cm. Deliace konštrukcie sú murované z tehál. Stropy
sú drevené trámové s rovným omietaným podhfadom. Strecha je sedlová s dreveným krovom s krytinou, ktorú tvorí
keramická jednodrážková škridla, s klampíarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Okná sú dvojité drevené
s doskovým ostením. Dvere sú rámové s výplňou, osadené sú do oceľových zárubní. Vnútorné a vonkajšie omietky sú
vápenné štukové. V kuchyni a bývalej kúpeľni sú vnútorné keramické obklady. Podlahy v obytných miestnostiach sú
doskové. V kuchyni, chodbe, vo verande a v kúpeľni je terazzo dlažba. Vykurovanie je lokálne na tuhé palivo - 2 ks,
v kuchyni je umiestnený sporák na tuhé palivo - 1 ks. Rozvod teplej a studenej vody je z elektrického bojlera v kúpeľni,
batérie sú obyčajné. V kuchyni je pôvodná kuchynská linka bez spotrebičov.

Garáž bez súp. č. na parc. reg. "C" č. 815, k. Ú. Smolinské
Jedná sa o samostatný prizemný objekt obdÍžnikového pôdorysu, nepodpívníčený, postavený oproti podbrániu. Stavba
slúži na garážovanie motorového vozidla a podľa vyjadrenia vlastníka bola postavená v roku 1970. Jedná sa o murovaný
prízemný objekt založený na betónových zäkladových pásoch s rovnou strechou. Krytinu strechy tvorí pozinkovaný
plech, stropná konštrukcia je drevená trámová s podbitím. Brána je dvojkrídlová plechová. Čelná fasáda je keramická
mozaiková, ostatné tvoria vápenno-cementové hladké omietky. Elektroinštalácia je svetelná. Objekt je v zanedbanom
technickom stave s prejavmi porúch spôsobenými klimatickými vplyvmi a zanedbanou bežnou údržbou. Celková
zastavaná plocha je o výmere 15,53 m2•

Hospodárska budova bez súp. č. na parc. reg. "C" č. 815, k. Ú. Smolinské
Ide o murovaný objekt v zadnej časti dvora, obdÍžnikového pôdorysu. Je nepodpívničený pozostávajúci z dvoch častí -
chlieva a skladu. Objekt je v zanedbanom technickom stave s prejavmi porúch spôsobenými klimatickými vplyvmi a
zanedbanou bežnou údržbou. Celková zastavaná plocha je o výmere 21,80 m2•

Sklad paliva bez súp. č. na parc. reg. "C" č. 815, k. Ú. SmoIinské
Jedná sa o jednoduchú stavbu v zadnej časti dvora za prístavbou domu. Je obdÍžnikového pôdorysu s jednou miestnosťou.
Dve steny sú murované (zadná a bočná), predná je drevená. Objekt je v zanedbanom technickom stave s prejavmi porúch
spôsobenými klimatickými vplyvmi a zanedbanou bežnou údržbou. Celková zastavaná plocha je o výmere 26,82 m2•

Predmet dražby sa celkovo nachádza v zanedbanom technickom stave s prejavmi porúch spôsobenými klimatickými
vplyvmi.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 146/2013 zo dňa 12.11.2013,
vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Michaelou Dírerovou:
16.800,- EUR (slovom: šestnásťtisícosemsto EURO)
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Najnižšie podanie:
16.800,- EUR (slovom: šestnäsťtísícosemsto EURO)

Minimálne prihodenie:
200,-EUR (slovom dvesto EURO)

Výška dražobnej zábezpeky:
5.000,-EUR (slovom päťtisíc EURO)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 4015387138/7500, vedený v ČSOB,a.s., VS: 006), dokladom o úhrade je
originál dokumentu "vklad v hotovosti na účet" s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby
(nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby
pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po
doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.

B.Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeJaj je vylúčený.

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
- v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. §19 Zákona o DD

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dni odo dňa skončenia dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 4015387138/7500,
vedený v ČSOB,a.s., VS:(06), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dni odo dňa skončenia dražby

Obhliadka predmetu dražby:
Termín Č. 1:03.02.2014 o 11:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom súpisné číslo 218 v obci Smolinské.
Termin Č. 2: 20.02.2014 o 13:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom súpisné číslo 218 v obci Smolinské.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej

vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré
osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva
vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby
písomne potvrdí,

• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných
vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať
predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa
bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník.
Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražíteľ, 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. a ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní
predmetu dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazôy nesie vydražiteľ!
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Priebeh dražby osvedči notárskou zápisnicou:
Mgr. Stanislava Palková, notár, so sidlom Štefánikova 698/7, 905 01 Senica.

Upozorneniejpoučenie:

V prípade, ak boli porušené ustanovenia Zákona o DD, 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 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 (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po
uplynutí tejto lehoty.

Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnej
správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odsek 2. Zákona o DD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

eplatnosť 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.

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby
a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

V Bratislave, dňa 17.01.2014

.Sl· s.r.o.
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