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JURE s.r.o.   
so sídlom na Hollého 6518/18A,  921 01  Piešťany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,  oddiel: Sro,  vložka č.: 32775/T 

IČO: 47 437 677 
GSM: +421 905 744802, FAX: +421 33 2301673, web: www.jure.sk , e-mail: jure@jure.sk 

 

OZNÁMENIE O DRAŽBE 

Zn. DD 09/2015 

 

 

Zverejnené podľa  príslušných ustanovení zákona č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných draţbách a o doplnení zákona č.323/1992 

Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok ) v znení neskorších predpisov,  v zmysle ustanovenia § 17 zákona 

o dobrovoľných draţbách. 

 

I.  

Označenie dražobníka: JURE s.r.o. 

Sídlo:  Hollého 6518/18A,  921 01  Piešťany 

IČO: 47 437 677 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, 

vloţka č.: 32775/T 

    

     

         

Označenie navrhovateľa: TOMA úverová a leasingová, a.s.  

Sídlo: / Trvale bytom : Májová 1319,  022 01 Čadca 

IČO: / Dátum narodenia: / Rod.číslo : 36 664 090 

Zapísaný :  Obchodný  register Okresného súdu Ţilina, oddiel Sa, 

vloţka číslo:  10541/L  

 

 

    

      

          

II. 

Miesto dražby: Notársky úrad - JUDr. Miroslav Holčík,  

Námestie 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany 

Dátum dražby: 07.09.2015 

Čas dražby: 11:00 hod. 

Poradie dražby: Prvé kolo 

     

     

     

III. 

Predmet dražby: Predmetom draţby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 4268, vedeným Okresným úradom Nové 

Mesto nad Váhom  –  katastrálnym odborom, kat. úz. Nové Mesto nad Váhom, obec Nové Mesto 

nad Váhom  , okres Nové Mesto nad Váhom    a to: 

- Byt č.1 na 1. p.  vo vchode č. 11  bytového domu   so súpisným číslom č. 401 postavenom  

 na parc. č. 3678  v podiele vo veľkosti 1/1,  

- spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 

domu so  súpisným číslom  401  vo veľkosti 5798 / 287041 – ín vzhľadom na celok,  

- pozemok parc. č.3678 – výmera 362 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

spoluvlastnícky podiel k pozemku 5798 / 287041 – ín vzhľadom na celok. 

Predmet draţby sa draţí tak ako stojí a leţí. 

 

http://www.jure.sk/
mailto:jure@jure.sk
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IV. 

Opis predmetu 

dražby a jeho stavu: 

Byt č.1 je dvojizbový  po čiastočnej rekonštrukcii so štandardným vybavením. Byt sa nachádza 

v krajnej sekcii bytového domu na I.NP (prízemí). 

Podlaţie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : chodba, kúpelňa , WC, kuchyňa,  

izba, izba. Príslušenstvo bytu tvorí pivnica, ktorá sa nachádza v suteréne domu. Pivnica nebola 

znalcovi na zameranie a obhliadku sprístupnená podľa predloţených podkladov dodaných 

draţobnou spoločnosťou JURE s.r.o. má pivnica výmeru 3,22 m2 

Podlahy : v chodbe , v kúpeľni a vo WC – keramická dlaţba, v kuchyni a v obývacej izbe – 

plávajúca podlaha, v izbe – parkety. Z kuchyne je prístupná logia o rozmeroch 2,10x1,23 m. 

Okná sú v kuchyni – zdvojené v drevenom ráme , v izbách plastové so ţalúziami. Vykurovanie 

bytu  je liatinovými radiátormi s meračmi tepla. Do obývacej izby sú dvere zhrňovacie. Dvere 

v byte hladké plné do izby s presklením. 

V kuchyni sa nachádza nová kuchynská linka s nerezovým drezom  s vodovodnou batériou 

nerezovou pákovou, nový plynový sporák s plynovou rúrou, digestor. Keramický obklad je 

vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka. 

Radiátory sú oceľové bez meračov tepla.   

V kúpeľni s sa nachádza samostatný sprchovací kút  s vodovodnou batériou pákovou a keramické 

umývadlo s vodovodnou batériou pákovou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej 

kúpeľne aj okolo sprchy. 

Vo WC sa nachádza WC s hornou nádrţkou bez umývadla.  Keramický obklad je vyhotovený 

dookola celého WC na výšku 1,37 m. 

Vnútorné úpravy povrchov – vápenné omietky hladké. 

Vykurovanie aj ohrev TÚV je z centrálnej kotolne, ktorá je umiestnená mimo domu. 

Byt bol v deň obhliadky v dobrom technickom stave z beţne vykonávanou údrţbou. Vypočítaná 

podlahová plocha bytu s pivnicou je 57,15 m2. Byt č. 1 sa nachádza na prvom poschodí (I.NP)  v  

bytovom dome súp.č. 401 na Javorinskej ulici v Novom Meste nad Váhom. Dom bol podľa 

predloţeného potvrdenia o veku stavby postavený v roku 1967.  

Dom je postavený na betónovom základe. Je podpivničený a má 10 nadzemných podlaţí, má 2 

výťahy. Obvodové murivo je vyhotovené z plošných panelových dielcov . V deň obhliadky sa 

bytový dom zatepľoval. Vstupné dvere do domu sú plastové otvárané elektronickým vrátnikom 

pomocou telefónnych aparátov, ktoré sú umiestnené v jednotlivých bytoch. 

Zastrešenie domu je riešené plochou strechou. Klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného 

plechu. V bytovom dome je 40 bytov. 4 byty na poschodí 

Dom je napojený na všetky verejné inţinierske siete a to konkrétne : voda, kanalizácia, plyn, 

elektro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

Práva a záväzky 

viaznuce na 

predmete dražby: 

 

Všetky nasledujúce záloţné práva v prípade úspešnej draţby zanikajú v zmysle § 151 ma, zákona 

40/1964 Zb. (Občiansky zákonník ) a vydraţiteľ nadobúda predmet draţby bez zaťaţenia 

záloţnými právami. 

Ťarchy: 

Záloţné právo v prospech TOMA úverová a leasingová,a.s.Čadca IČO 36664090 V 966/08 na 

byt č.1 na 1.p.vchod 11,podiel na spol.častiach,zariadeniach a pozemku-VZ 464/08,1556/09 

Z 2639/08 Exekučné záloţné právo EX 3213/07 na byt č.1 na 1.p.vchod 11,podiel na 

spol.častiach,zariadeniach a pozemku,exekútor JUDr.Krutý Rudolf,Bratislava-VZ 1358/08 

Z 1610/09 Exekučné záloţné právo EX 390/09 na byt č.1 na 1.p.vchod 11,podiel na 

spol.častiach,zariadeniach a pozemku,exekútor JUDr.Kaduch Jozef,Ţilina-VZ 2009/09 

Z 2260/09 Exekučné záloţné právo EX 735/09 na byt č.1 na 1.p.vchod 11,podiel na 

spol.častiach,zariadeniach a pozemku,exekútor JUDr.Kaduch Jozef,Ţilina-VZ 2313/09 

Z 1911/10 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záloţného práva EX 954/10 byt č.1 na 

1.p.vchod 11,podiel na spol.častiach,zariadeniach a pozemku,exekútor JUDr.Jozef 

Kaduch,Ţilina-VZ 1077/10 

Z 1762/11 - Záloţné právo v prospech Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom 

č.643/320/17743/11/Ned na byt č.1 na 1.p., vchod 11 v bytovom dome s.č.401 na p.č.3678, 

podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu - zm.č. 928/11 
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Z 3085/11 - Zriadenie exekučného záloţného práva EX 744/11, byt č.1 na 1.p., vchod 11 v 

bytovom dome s.č.401 na p.č.3678, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, podiel 

na pozemku, Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Ján Kostka -zm.č. 1636/11 

Z 914/12 - Zriadenie exekučného záloţného práva EX 51/2012, byt č.1 na 1.p., vchod 11 v 

bytovom dome s.č.401 na p.č.3678, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, podiel 

na pozemku, Exekútorský úrad Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík -zm.č. 463/12 

Z 1182/12 - Zriadenie exekučného záloţného práva EX 190/2012, byt č.1 na 1.p., vchod 11 v 

bytovom dome s.č.401 na p.č.3678, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, podiel 

na pozemku, Exekútorský úrad Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík -zm.č. 573/12 

Z 2636/12 - Zriadenie exekučného záloţného práva Ex 45/2012, byt č.1 na 1.p., vchod 11 v 

bytovom dome s.č.401 na p.č.3678, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, podiel 

na pozemku p.č.3678, Exekútorský úrad Kynceľová, JUDr. Roman Fogta -zm.č. 1731/12 

Z 3378/12 - Zriadenie exekučného záloţného práva EX 1144/2012, byt č.1 na 1.p., vchod 11 v 

bytovom dome s.č.401 na p.č.3678, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, podiel 

na pozemku p.č.3678, Exekútorský úrad Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík -zm.č. 1754/12 

Z 3534/12 - Zriadenie exekučného záloţného práva Ex 1153/12, byt č.1 na 1.p., vchod 11 v 

bytovom dome s.č.401 na p.č.3678, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, podiel 

na pozemku p.č.3678, Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Drahomír Kriváň -zm.č. 1861/12 

Z 282/13 - Zriadenie exekučného záloţného práva EX 2343/2012, byt č.1 na 1.p., vchod 11 v 

bytovom dome s.č.401 na p.č.3678, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, podiel 

na pozemku p.č.3678, Exekútorský úrad Trenčín, JUDr. Ladislav Ďorďovič, st. -zm.č. 175/13 

Z 665/13 - Zriadenie exekučného záloţného práva EX 395/12, byt č.1 na 1.p., vchod 11 v 

bytovom dome s.č.401 na p.č.3678, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, podiel 

na pozemku p.č.3678, Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Pavel Štukovský -zm.č. 

365/13 

Z 2611/13 - Zriadenie exekučného záloţného práva EX 1932/2013, byt č.1 na 1.p., vchod 11 v 

bytovom dome s.č.401 na p.č.3678, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, podiel 

na pozemku p.č.3678, Exekútorský úrad Trenčín, JUDr. Ladislav Ďorďovič, st. -zm.č. 1252/13 

Z 4067/13 - Zriadenie exekučného záloţného práva EX 843/2013, byt č.1 na 1.p., vchod 11 v 

bytovom dome s.č.401 na p.č.3678, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, podiel 

na pozemku p.č.3678, Exekútorský úrad Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík -zm.č. 1976/13 

Z 1484/14 - Záloţné právo v prospech Daňový úrad Trenčín, pobočka Nové Mesto nad Váhom č. 

9300502/5/1412079/2014/Šla na byt č.1 na 1.p., vchod 11 v bytovom dome s.č.401 na p.č.3678, 

podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, podiel na pozemku p.č.3678 -zm.č. 2434/14 

Z 3262/14 - Zriadenie exekučného záloţného práva EX 397/2014 na byt č.1 na 1.p., vchod 11 v 

bytovom dome s.č.401 na p.č.3678, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, podiel 

na pozemku p.č.3678, Exekútorský úrad Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík -zm.č. 3368/14 

Záloţné právo k bytu v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome s.č.401 na p.č.3678 podľa § 

15 ods.1 

zák.č.182/1993 Z.z. 

 

Poznámky: 

P 294/11 obmedzujúca - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom 

nehnuteľností EX 744/11, byt č.1 na 1.p., vchod 11 v bytovom dome s.č.401 na p.č.3678, podiel 

na spoločných častiach a zariadeniach domu, podiel na pozemku, Exekútorský úrad Bratislava, 

Mgr. Ján Kostka -zm.č. 1048/11 

P 428/12 obmedzujúca - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie 

predajom nehnuteľností EX 395/12, byt č.1 na 1.p., vchod 11 v bytovom dome s.č.401 na 

p.č.3678, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, podiel na pozemku p.č.3678, 

Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Pavel Štukovský -zm.č. 1900/12 

P 174/15 informatívna - začatie výkonu záloţného práva V 966/08 záloţným veriteľom TOMA 

úverová a leasingová, a.s., Májová 1319, 022 01 Čadca, IČO: 36 664 090 na byt č.1 na 1., vchod 

11 v bytovom dome s.č.401 na p.č.3678, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, 

spoluvlastnícky podiel k pozemku p.č.3678 predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej draţbe - 

zm.č. 1219/15 
 

VI. 

Cena a jej spôsob 

stanovenia  

u predmetu dražby: 

Hodnota predmetu draţby bola zistená  znaleckým posudkom vypracovaným  znalcom Ing. 

Lenka Ďurechová, J. Halašu 1, 911 08 Trenčín , Číslo znaleckého posudku: 107/2015 

odbor znalca: stavebníctvo, odvetvie znalca: odhad hodnoty nehnuteľností – evid. číslo znalca 

910647, vyhotovený dňa 11.06. 2015. 

Hodnota predmetu dražby:  46200,- EUR 
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VII. 

Najnižšie podanie: 46200,- EUR 

Minimálne prihodenie: 500,- EUR 

  

VIII. 

Dražobná zábezpeka: 4000,- EUR 

  

IX. 

Spôsob zloženia  

dražobnej  

zábezpeky: 

1. Bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet draţobníka vedený v banke Tatra banka, 

a.s. , č.účtu : 2924901668/1100, variabilný symbol: 92015. 

2. Vo forme bankovej záruky. 

3. Notárska úschova. 

4.V hotovosti do pokladne v sídle draţobníka, alebo v mieste konania draţby. 

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 

Doklad preukazujúci 

zloženie  

dražobnej zábezpeky: 

1. Originál príkazu na úhradu peňaţných prostriedkov vo výške draţobnej zábezpeky – účastník 

bude pripustený k draţbe, ak do jej otvorenia bude draţobná zábezpeka pripísaná na účet 

draţobníka. 

 

2.Originál potvrdenia o vklade peňaţných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného 

bankou. 

3.Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky  

4. Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu. 

5. Príjmový doklad pri platbe v hotovosti do pokladne draţobníka. 

 

Lehota na zloženie 

dražobnej zábezpeky: 

Do otvorenia draţby 

Vrátenie  

dražobnej zábezpeky: 

Účastníkom draţby, ktorí sa nestanú vydraţiteľmi sa vracia draţobná zábezpeka bankovým 

prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi draţobníkovi, a to do troch 

pracovných dní odo dňa konania draţby. Účastníkom draţby, ktorí zloţili draţobnú zábezpeku 

v hotovosti v mieste konania draţby a ktorí sa nestanú vydraţiteľmi, bude draţobná zábezpeka 

vrátená po skončení draţby. 

  

X. 

Spôsob úhrady 

ceny dosiahnutej 

vydražením: 

Ak  je cena dosiahnutá vydraţením niţšia ako 6640 EUR, je vydraţiteľ povinný zaplatiť cenu 

dosiahnutú vydraţením hneď po skončení draţby. Ak je cena dosiahnutá vydraţením vyššia ako 

6640 EUR, najneskôr do 15 dní od skončenia draţby, a to bankovým prevodom v prospech účtu 

draţobníka vedený v banke Tatra banka, a.s. , č. účtu : 2924901668/1100, s variabilným 

symbolom  92015. 

 

 

XI. 

Obhliadka 

predmetu dražby:  

1.  20.08.2015 o 11:00 hod. 

2.  21.08.2015 o 11:00 hod. 

Miesto obhliadky: Nové Mesto nad Váhom, Javorinská 401/11 (pred vchodom) 

Organizačné 

opatrenia: 

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň  pred konaním obhliadky na tel. čísle 

0949/353555 v čase Po – Pi  8:00 – 16:00. K obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad 

totoţnosti, právnické osoby aj úradný výpis z registra, z ktorého je zrejmé, kto je oprávnený 

konať v jej mene (napríklad výpis z OR). 

Účastníkom draţby môţe byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zák. 527/2002 Z.z. 
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o dobrovoľných draţbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 

3€. Účastník draţby sa dostaví na draţbu aspoň 30 minút pred jej začatím z dôvodu overenia 

údajov a jeho registrácie. Účastníkom dobrovoľnej draţby môţe byť len osoba, ktorá spĺňa 

zákonné podmienky v zmysle § 5 Zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných draţbách a ktorá pred 

začatím draţby predloţí draţobníkovi:  

1. doklad o zloţení draţobnej zábezpeky,  

2. čestné vyhlásenie v zmysle § 20, ods. 2 , ţe nie je osobou vylúčenou z draţby v zmysle  § 5, 

Zák. č. 527/2002 Z.z. ( formulár je k dispozícii aj u draţobníka ),  

3. platný doklad totoţnosti ( obč. preukaz, pas ), ak ide o právnickú osobu, úradný výpis 

z registra, kde je právnická osoba zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať 

v jej mene, nie starší ako 1 mesiac,  

4. v prípade ak sa nechá účastník draţby zastupovať splnomocnencom, tak aj splnomocnenie  

na konanú  draţbu  s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom  

zo splnomocnenia musí vyslovene vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene 

splnomocniteľa, zastúpeného na dobrovoľnej draţbe. 

    

 

 

 

 

XII. 

Nadobudnutie  

vlastníckeho 

práva k predmetu 

dražby: 

Ak uhradil vydraţiteľ cenu dosiahnutú vydraţením v stanovenej lehote, prechádza na neho 

vlastnícke právo momentom udelenia príklepu. Draţobník vydá vydraţiteľovi bez zbytočného 

odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva  potvrdenie o vydraţení predmetu draţby 

a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu draţby spisuje notárska zápisnica vydá draţobník 

vydraţiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. 

 

Podmienky 

odovzdania 

predmetu dražby:  

Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu draţby odovzdá draţobník bez 

zbytočného odkladu vydraţiteľovi predmet draţby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke  právo 

a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom draţby alebo osvedčujú iné práva vydraţiteľa 

k predmetu draţby a vydraţiteľ prevzatie predmetu draţby písomne potvrdí. Ak ide 

o nehnuteľnosť, podnik, alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet 

draţby na základe predloţenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloţenia totoţnosti 

vydraţiteľa bez zbytočných prieťahov. Draţobník je povinný na mieste spísať zápisnicu 

o odovzdaní predmetu draţby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu draţby podpíše predchádzajúci 

vlastník predmetu draţby, vydraţiteľ a draţobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane 

predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydraţiteľ. Ak niektorá osoba odmietne 

zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa 

povaţuje za odovzdanú aj tejto osobe. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím 

predmetu draţby nesie vydraţiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč 

nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo draţobník, alebo 

ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Osoba povinná vydať predmet draţby 

zodpovedá vydraţiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu draţby. 

Nebezpečenstvo škody na predmete draţby prechádza z navrhovateľa draţby na vydraţiteľa 

dňom odovzdania predmetu draţby, v ten istý deň prechádza na vydraţiteľa zodpovednosť za 

škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom draţby. Ak je vydraţiteľ v omeškaní s prevzatím 

predmetu draţby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydraţiteľ. 
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XIII. 

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: 

V prípade, ak boli porušené ustanovenia  zákona o dobrovoľných draţbách, môţe osoba, ktorá tvrdí, ţe tým bola dotknutá 

na svojich právach, poţiadať súd, aby určil neplatnosť draţby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti draţby zaniká, ak sa 

neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti draţby súvisia so spáchaním trestného 

činu a zároveň ide o draţbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu draţby v čase príklepu hlásený 

trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej 

republiky v znení zákona č. 454//2004 Z.z., v tomto prípade je moţné domáhať sa neplatnosti draţby aj po uplynutí tejto 

lehoty. V prípade spoločnej draţby bude neplatná len tá časť draţby, ktorej sa takýto rozsudok týka. 

Osoba, ktorá podala na súde ţalobu podľa ods. 2, je povinná oznámiť príslušnému  katastrálnemu odboru okresného úradu 

začatie súdneho konania (§21 ods. 3 zák. 527/2002 Z.z.). 

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť draţby ods. 2 sú navrhovateľ draţby, draţobník, vydraţiteľ, predchádzajúci 

vlastník a dotknutá osoba podľa ods. 2 (§21 ods. 4 zák. 527/2002 Z.z.) 

Ak vydraţiteľ zmaril draţbu alebo ak súd určil draţbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu (§21 ods. 5 

zák. 527/2002 Z.z.). 

Neplatnosť draţby nie je moţné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia draţby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia 

draţby konanie inej draţby tým istým draţobníkom na tom istom mieste a ak neumoţnil vlastník predmetu draţby, ako aj 

osoba, ktorá má k predmetu draţby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu draţby (§21 ods. 6 zák. 

527/2002 Z.z). 

 

 

XIV. 

 

Notár - Meno a priezvisko: JUDr. Miroslav Holčík  

Sídlo: Námestie 1. mája 1121/14, 92101 Piešťany 

   

    

    

 

              Za dražobníka:        Za navrhovateľa: 

 

 

V Piešťanoch, dňa .......................    V ............................................, dňa ....................... 

 

 

................................................................    ....................................................... 

Radoslav Repa               JUDr. Wieslaw Firla - predseda predstavenstva 

Konateľ spoločnosti JURE s.r.o.                           TOMA úverová a leasingová, a.s. 

         

 

  

 


