
Dnžobník:

' DU-POS DD 70/2020   `

DUPOS d.ražotiná, spof. s r.®.
Tä`maškóvičoýa  17, 917 01 .Trriava
IČO Š6 233 935

`   '\T        Navdiovat®ľdražby:

1

Dá(um konania dražby:

Čas oworenia dľažby:

Uíesto konaniá dražby:

Opakovanle dražby:

Pľeqmet dľažby:

:Eóá3ÍflQ,S.áá:.jéí:%í:g.ná  V  Qbchodnom  regjstrj  oS  Trnava,  vo  v[ožke  č.
zastúpená : Mgr. Vé+onika Chorváthová, konateľ

Slbvehská Špo'ritéllňa; a.s.
TóhŤá,šíkova 48, 832 37 Bratjsláva
IČÓ -i,'51653
žapí.saná  v Obcho'dnom  registri Okresného Šúdu  Bratislava  1.,  oddié-l  Sa,
vlóžkä č. 6oi/B

' 05.05.2021

•  09ioo hod.

iiot€I Ahbassador ****, Hlavhá ioi, o4o oi Košice, konferenčná Šá
•:}Lpáo:::2::
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2184 Záhrada 140

2185 Zastavaná plocha a nádvorie 213
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2185 Rodinný dom

Opis a stav pľedmetu
dľažby:

Rodinný  dom  sa  nachádza  na  ulici  Rázusovej   ulici  v  obci  Krompachy.
Jedná    sa    o    ].ednu    čašt'    dvo].domu.    Rodinný    dom    je    murovaný,
obdĺžnikového pôdorysného tvaru.  Pôvodný rodinný dom bol postavepý v
roku  1920. V roku  2017  bol rodinný dom čiastočne rii.9dernizovaný..Dp`m
je    dvojpodlažný,    s    čias'točným    suterénom    ä   jednýrTi    nadzemným
podlažím.  Dom  má  hla'V`ný  Vštup  Órientovaný  od  ulicé.  J,é  nap-ojeňý  -h+a
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Popis práv a záväzkov
k pľedmetu dražby:

Znalecký posudok;

Číslo znaieckého posudku.
2§5/2020

Najnižšie podanie :

Minimálne pľihodenie:

Výška dr`äž®bnej
zábezpeky:

Spôsob zl`oženia
dľažobnej zábezpeky:

veŕejný  vodovpd,
podlažie  je  z  riit
podLažie, je  muro
kúpeľňa,  WC,

1.1

špajza.  Krovy Š
Krytiny strechy sú` p`fecho`vé, `ppžih y

Prvé  nadzemné
ĺzba,  kuchyňa,

Šédlové' manzardové.
sú 'z`PVC a  kéramickej

diážby-.    V   kýchyn`ĺ   je-Sporák    na    propán-but'án,   drez_ové    umývadlo
kä ,iinka   jé   Ž   prírodného   dreva

inštälácia svet'elná

ena

nerézové    alebo    b~Ťaštové`; '  k`uČ
Výkurgvanie    ne    tuhé
rozvadzáž  s  automätic'l
k-a-n-áii-záčná     a    piynová     (t^á    ]-e'   riáómentáine
Hospodárska   budova  slúži  ako  sklad.   Budóva  je

elektrický
vodovodná,
)     prípojka.
jednoduchá•  -__r  _  __-__  ___       _   __  _1  _        _

atoasvnbapksnšptťLt:ť,:usústdr:äť:nué#yí,n]eeqE::ĺtnrš:::nšb[gérodfiá3#ýĺ.B,:éfä
sú drevené zvlakové.  Podlaha je z dus.enej .zéhiiny.

Meno znalca:
Ihg.  M.arek čeklovský

16 600,00 C

400,00 C

•3 0ÓO,OO €

Dátum vyhotovenia :
01.12.2020

Všeobecná cena odhadu
16 600,00 €

Prevodom  na  bankový  účet. dražobníka  alebo  v hotovosti.  u dražobníka
nájneskôr do zahájenia dražby s brevkázanírn `.pótyrqLénia o úhradé týmto
alebó 'zákonom  povoleným  spôsobom  alebo  vo-forme  ba,nkovej  z.áruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť `šekom ani` platobh_ou kartou.

DUPós dražóbná,  spol.   s   r.o,,  Tamaškovičova   17,  Trnavá,  č`íslo  účtu:
SK58 0900'OOO0 0002`859102`42; VäF.--Sý`mbol: 702020`.~         ~

do otvorenia dražby
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Doklad, Preukazujúci
zloženie dľažobnej
záb®zpeky:

SpÔsob vnát®nia
dražobn®j z\ábezp®ky:

Úhľá`da ceny dosiahnu-
téj-Ýýaľäžením:

Obhljadka pnedmetu
dľažby/dátum a čas:

Podmienky o'dovzdania
predmetu dŕažby  '
Vydražiteľovi: í

Notáľ, ktorý osvedčí
priebeh dľažby
notáiskou zápisn icou:

to.igi.n:fčakč.ná  g:hfš%;. on:h 'i:ť.kač,sfea ou3S3ku/to`Š3í3 P2o7  žr2e,qcphnžpdäzáitconT
mobilnom čísle 0911876895.

Vlastnícke  právo  k predmetu  dražby  prechádza  na  vyďražiteľa  udelením
príklepu   a po   uhradení  ceny  dosiahnutej  vydražehím.   Užívacie   právo
prechádza    na    výdražjteľa    odovzdahím    Predmetu   'dražby   zápisnicou
o odovzdaní.    Predmet    dražby    odovzdá    predchádza].úci `  vlastník    po
predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnos.ti
vydražiteľa.

Mgr. Tomáš Gerbery,  Mnohel'ova  830/i7,  058 01   Ppprad

Poučenie:

V prípade,  ak sa  spocrhyb,ňuje, platnosť záložnej  zmíuvy alebo  boli  pórušené  ustanovenia
zákona  o  dobróvoJĹriých  .dražbách,  môže  osoba,  ktorá  tvrdí,  že  tým  bola  dotknutá  na
svo].ich  prá.va-ch',  požiadat'  súd,  aby  určil  neplatnosť  drážby.  Toto  právo.  zaniká,  ak  sa
neuplatní  do  troch  me`siacpv  ódo  dňa  pn'klepu  okrem  prípadu,  ak  dôvody  neplatnosti
dražby  súvisja  .So`,.§páchaníhi  trestného  činu  a zároveň  ide  o draž.bu  domu  alebo  Pytu,
v ktorom  m^á  -breq.chádž.ajúc.í  vlastník  predmetu  dražby  v čase  prík!épu  _hlásený  trvalý
pob.yt  pod«á ` pso.bithéh`Ó  predpi.Šu;   v tomto  prípade  je   možné  domáhat'. sa   peplatnosti

g::Í3y, aítgroejťspáytnauktýltóeito?z::Ľ:tkyiÝvkap.rípade spoločnej dražby bude n`eplatná len tá časť
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Osoba,  ktorá podala na súde žalobu o neplatnost' dražby, je povinná oznámit' príslušnému
okresnémJu úra,du začatie súdneho konania.

Účastníkmi      súdnehó      konania      ónepiatnosť     dräžby      Šú      navrhovateľ     .dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a žalobca.

'

Ak  .vydražitéľ  zmarii   dražbu   aiebo   ak  súd   určiĺ  dražbu   za   nepiatnú,   účinky   príkiepu
__        _      _    ,        ,                   _     ,\,                                 ,1,

zanikajú.ku dňu príklepu.:

Neplátnosť dražby .nie je možné vyslovit' z
/V.                          _  _.__:___J±L_     __ž-JL:-J__±L.á    .,11

dôvodú
príčínou  oneskoréného- začat.ia  drážby  koh-anie
tom  istom  miesté  a keď néu-možnil  vlastník  predhétu  draž.            .r     --

k bre`dmetu dražby iné akg vlastnícke právQ vykonat' riaqh.u

upozorňujeme. všetky.  osoby,   ktoré  majú   k predbetu  `dr-a'žbý

ak  bolo
(Om   na'<osôba,  ktorá  má

dražby.

žé`  ich   môžu
=,-

preukázáť riajneskôr do zača-t-ia dražby a up.latniť na dražbe €ko dražiteliä.

Účaštníkom  dražby  môže  byt'  osoba,   ktorá  spĺňa  podmienky  ustanovené  Zákonórh  č.'
527/2002 Z.ž. o,dobro,voľných dražbách a o doplnení. záko,na Slovenskej národnej rady č.
323/1992  Zb.   o notároch  a notárskej  činnosti   (Notársky  poriadok)   v znení  neskorších
preďpisóv a dostavila sa Š cieľom urobiť podanie. Ostatné Ósoby p|ati? vstupné 3,32 EUR.

V Bratislave' dňa 25.03.2021

za Navrhovateľa:.          A

Ihg', MJroslava
Špec`iälišta šenior oddeľenia vymáhania

nešplácaných poh.ľadávók retail
odbor riaďenia úve-rového rizika retail

Slóvenská Špóriterna, á.s

`Žá Dražobníka:

Mgr. VeiĹon[kä
konatéľ

DUPOS dražobná, spol. s róo.
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Odbor.ľ.i.adenia úverového rizika retail
Sl-óvénšká spóriterna, a.s


