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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 10/2015 

 

 

Zverejnené podľa  príslušných ustanovení zákona č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách 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 dražbách. 

 

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, 

vložka 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 Žilina, oddiel Sa, 

vložka číslo:  10541/L  

 

 

    

      

          

II. 

Miesto dražby: Notársky úrad - JUDr. Miroslav Holčík,  

Námestie 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany 

Dátum dražby: 15.03.2016 

Čas dražby: 11:00 hod. 

Poradie dražby: Prvé kolo 

     

     

     

III. 

Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 669, vedeným Okresným úradom              

v Trnave  –  katastrálnym odborom, kat. úz. Horné Orešany, obec Horné Orešany  , okres Trnava   

a to:  

- Rodinný dom so súpisným číslom č. 220, postavenom  na parc. č. 425  v podiele vo veľkosti 

1/1,                                                                                                                                                      

- pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parc. č.425 – výmera 331 m2, 

druh   pozemku: zastavané plochy a nádvoria, v podiele vo veľkosti 1/1, 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. 

 

 

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

Opis predmetu 

dražby a jeho stavu: 

Dom s.č. 220 je postavený na rovinatom pozemku KN p.č. 425. Dom bol podľa 

predloženého potvrdenia, ktoré bolo vydané Obecným úradom Horné Orešany postavený v roku 

1905. Prístavba kuchyne a vstupnej chodby bola realizovaná podľa údajov p. Nováka v roku 

2007. 

Stavba RD je postavená na základoch betón - kameň bez izolácie. Obvodové murivo je 

vyhotovené čiastočne z nepálenej tehly v kombinácii s kvádrom a pálenou tehlou, prístavba je 

realizovaná z pórobetónových tvárnic. Strop - drevený trámový s rovným podhľadom v prístavbe 

- viditeľné trámy, v priestore medzi WC a vstupnou chodbou nebol v deň obhliadky vyhotovený 

strop. 

Zastrešenie domu je riešené krovom s krytinou škridlovou. Klampiarske konštrukcie sú 

vyhotovené z pozinkovaného plechu - len žľaby a zvody. Vonkajšie omietky - predná a bočná - 

vápenná štuková, bočná strana v smere od vstupnej bránky len pačokový nástrek, bočná strana v 

smere od vstupu do domu vyhotovená len čiastočne - vápenná štuková. 

Dom dispozične pozostáva z nasledovných miestností : prístavba - vstupná chodba a kuchyňa, 

pôvodná stavba - chodba, WC, kúpeľňa, a tri izby. 

Podlahy sú vyhotovené nasledovne - v dvoch izbách - PVC , v jednej poter, WC - poter, kúpeľňa 

- keramická dlažba, v kuchyni a v chodbe - betón. 

V pristavenej kuchyni bol v deň obhliadky vyhotovený len keramický obklad v priestore kde by 

mala byť umiestnená kuch.linka. Tu sa nachádza aj kopaná studňa podľa údajov vlastníka hĺbky 

18 m s elektrickým čerpadlom vody ( čerpadlo tu v deň obhliadky nebolo). 

V kúpeľni sa nachádza nová smaltovaná vaňa s vodovodnou batériou pákovou ( bez sprchy) 

a keramické umývadlo bez vodovodnej batérie. Keramický obklad bol v deň obhliadky 

vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane. 

Vo WC sa nachádza WC so spodnou nádržkou bez umývadla. Keramický obklad nie je 

vyhotovený. Za WC je umiestnená domáca vodáreň, ktorá je podľa údajov vlastníka nefunkčná ( 

z tohto dôvodu nie je ani oceňovaná). 

Vnútorné omietky sú vápenné hladké v predných izbách viditeľná plieseň na stenách. Medzi 

dvomi prednými izbami je vyhotovený krb na pevné palivo s uzatvoreným ohniskom. 

Vykurovanie domu bolo v deň obhliadky možné len krbom ( radiátory na vykurovanie neboli 

osadené). Okná sú osadené nové Eurookná, dvere rámové s výplňou. 

Elektroinštalácia - svetelná - v deň obhliadky nefunkčná. 

Dom bol v deň obhliadky dlhodobo nevyužívaný na bývanie. Vzhľadom na vek stavby , dom je 

dlhodobo neobývaný a nevykurovaný, viditeľné poškodenia domu - potrebuje nehnuteľnosť 

rozsiahlu rekonštrukciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

Práva a záväzky 

viaznuce na 

predmete dražby: 

 

Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151 ma, zákona 

40/1964 Zb. (Občiansky zákonník ) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia 

záložnými právami. 

Ťarchy: 

Na rodinný dom s.č. 220 na p.č. 425 a pozemok p.č. 425 - Záložné právo v prospech : TOMA 
úverová a leasingová, a.s. Májová 1319, Čadca, IČO : 36 664 090, Zmluva o úvere č. 20423, 
Zmluva o zriadení záložného práva V 6601/07 právoplatná dňa 06.11.2007 - vz 171/07; 
Z 242/08 - na nehn.parc.č.425 a dom s.č.220 na parc.č.425: EX 40/2006 - Exek.príkaz na 
vykonanie exekúcie zriadením exek.záložného práva zo dňa 16.1.2008 v prospech 
oprávneného: Sociálna poisťovňa, Z.Kodálya 1629/48, Galanta, Exek.úrad, súdny exekútor 
JUDr.Ing. Jozef Štorek, Bezručova 16, Nové Zámky - v.z.14/08 
Z 243/08 - na nehn.parc.č.425 a dom s.č.220 na parc.č.425: EX 38/2006 - Exek.príkaz na 
vykonanie exekúcie zriadením exek.záložného práva zo dňa 16.1.2008 v prospech 
oprávneného: Sociálna poisťovňa, Z.Kodálya 1629/48, Galanta, Exek.úrad, súdny exekútor 
JUDr.Ing. Jozef Štorek, Bezručova 16, Nové Zámky - v.z.15/08 
Z 2908/08 - na nehn.parc.č.425 a dom s.č.220 na parc.č.425: EX 37/2006 - Exek.príkaz na 
vykonanie exekúcie zriadením exek.záložného práva zo dňa 2.9.2008 v prospech oprávneného: 
Sociálna poisťovňa, Z.Kodálya 1629/48, Galanta, Exek.úrad, súdny exekútor JUDr.Ing. Jozef 
Štorek, Bezručova 16, Nové Zámky - v.z.185/08 
Z 2955/08 - na nehn.parc.č.425 a dom s.č.220 na parc.č.425: EX 89/08 - Exekučný príkaz na 
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zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 19.8.2008 v prospech oprávneného: Home 
Credit Slovakia a.s., Winterova 7, 921 01 Piešťany, IČO:36234176, Exekútorský úrad, súdny 
exekútor JUDr.Peter Juhás, Matuškova 1, Trnava -v.z.191/08 
Z 1564/09 - na nehn.parc.č.425 a dom s.č.220 na parc.č.425: EX 3914/11 - Exek.príkaz na 
vykonanie exekúcie zriadením exek.záložného práva zo dňa 4.5.2009 v prospech oprávneného: 
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, Exekútorský úrad, Záhradnícka 60, Bratislava, 
JUDr. Rudolf Krutý - súdny exekútor - v.z.80/09, Z892/14 Oznámenie o zmene súdneho 
exekútora zo dňa 7.2.2014 - 55/14 
Z 3956/10 - na parc.č.425 a rodinný dom s.č.220 na parc.č.425 - Exekučný príkaz EX 3974/2009 
zo dňa 29.9.2010 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech 
oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 
35937874, Exekútorský úrad, Bezručova 16, Nové Zámky,JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny 
exekútor - v.z.228/10 
Z 857/12 - na parc.č. 425 a rodinný dom s.č.220 na p.č. 425 - EX 14916/10u: Exekučný príkaz na 
zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 23.1.2012 v prospech oprávneného: EOS KSI 
Slovensko, s.r.o., Údernícka, 851 01 Bratislava V, IČO: 35807598, Exek.úrad Bratislava, súdny 
exekútor JUDr. Rudolf Krutý - v.z.50/12 
Z 2860/13 - na parc.reg.C KN č.425 a rodinný dom s.č.220 na parc.reg.C KN č.425 - Príkaz EX 
317/13 zo dňa 3.6.2013 na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného: 
Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, Z.Kodalya 1629/48, Galanta, Exekútorský úrad, 
Kapitulská 26, Trnava, JUDr. Peter Stano - súdny exekútor - 129/13 
Z 3142/13 - na parc.reg.C KN č.425 a rodinný dom s.č.220 na parc.reg.C KN č.425 - Príkaz EX 
621/13 zo dňa 18.6.2013 na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného: 
Sociálna poisťovňa - pobočka Trnava, V. Clementisa 24/A, Trnava, IČO: 30807484, Exekútorský 
úrad, Kapitulská 26, Trnava, JUDr. Peter Stano - súdny exekútor - 141/13 
Z 273/14 - na parc.reg.C KN č.425 a rodinný dom s.č.220 na parc.reg.C KN č.425 - Exekučný 
príkaz EX 6428/07 zo dňa 14.1.2014 na zriadenie exekučného záložného práva v prospech 
oprávneného: Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava, IČO: 00313114, Exekútorský úrad, Popradská 
70, Bratislava, JUDr. Pavel Halás - súdny exekútor - 20/14 
Z 1056/14 - na parc.reg.C KN č. 425 a rodinný dom s.č. 220 na parc.reg.C KN č. 425 - Príkaz EX 
2059/13 zo dňa 27.2.2014 na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného: 
Sociálna poisťovňa - pobočka Trnava, V. Clementisa 24/A, Trnava, IČO: 30807484, Exekútorský 
úrad, Michalská 7, Trnava, JUDr. Peter Stano - súdny exekútor - 58/14  
Z 6372/14 - N pozemky reg.C KN parc. č. 425 a rodinný dom s.č. 220 na parc. č. 425: EX 2392/14 
- Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 18.11.2014 v prospech oprávneného: 
Sociálna poisťovňa -pobočka Trnava, Vl. Clementisa 24/A, 917 01 Trnava, IČO: 30807484; 
Exekútorský úrad Trnava, Michalská 7, 91700 Trnava, súdny exekútor JUDr. Peter Stano - 
439/14 
Z 133/15 - Na pozemok reg. C KN parc. č. 425 a rodinný dom s. č. 220: EX 1047/10 - Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 02.01.2015 v prospech oprávneného: 
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005; Exekútorský 
úrad Bratislava I, Záhradnícka 14, 811 07 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Pavol Holík - 6/15 
Z 2267/15 - Na pozemok reg. C KN parc. č. 425 a rodinný dom s. č. 220 na parc. č. 425: EX 
239/2015 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo 
dňa 10.04.2015 v prospech oprávneného: SR Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
ako správca pohľadávky štátu, pobočka Trenčín, Legionárska 17, Trenčín, IČO: 30796482; 
Exekútorský úrad Nitra, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák - 
180/15 
Z 4664/15 - Na pozemok reg. C KN parc. č. 425 a rodinný dom s. č. 220 na parc. č. 425: EX 
1608/2015 - Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 13.08.2015 v prospech 
oprávneného: Sociálna poisťovňa -pobočka Trnava, Vl. Clementisa 24/A, Trnava, IČO: 
30807484; Exekútorský úrad Trnava, Michalská 7, 917 00 Trnava, súdny exekútor JUDr. Peter 
Stano - 543/15 
Z 4871/15 - Na pozemok reg. C KN parc. č. 425 a rodinný dom s. č. 220 na parc. č. 425: EX 
83/2003 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo 
dňa 19.08.2015 v prospech oprávneného: Orange Slovensko, a. s., IČO: 35 697 270, Metodova 
8, Bratislava; Exekútorský úrad Malacky, Slovenská 9, 901 01 Malacky, súdny exekútor JUDr. 
Vladimír Kotrla - 569/15 
Z 6584/15 - Na pozemok reg. C KN parc. č. 425 a rodinný dom s. č. 220 na parc. č. 425: EX 
2003/2015 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo 
dňa 19.11.2015 v prospech oprávneného: UNION zdravotná poisťovňa, a. s., IČO: 36284831, 
Bajkalská 29/A, Bratislava; Exekútorský úrad Bratislava, Vazovova 9, 811 07 Bratislava, súdny 
exekútor Mgr. Vladimír Cipár - 692/15 
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Z 6585/15 - Na pozemok reg. C KN parc. č. 425 a rodinný dom s. č. 220 na parc. č. 425: EX 
6639/2011 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo 
dňa 19.11.2015 v prospech oprávneného: UNION zdravotná poisťovňa, a. s., IČO: 36284831, 
Bajkalská 29/A, Bratislava; Exekútorský úrad Bratislava, Vazovova 9, 811 07 Bratislava, súdny 
exekútor Mgr. Vladimír Cipár - 693/15 
 
Poznámky: 
 
P 518/11 + P 638/13 - na parc.reg.C KN č.425 a rodinný dom s.č.220 na parc.reg.C KN č.425 
- Začatie výkonu záložného práva v prospech: TOMA úverová a leasingová, a.s., Májová 
1319, Čadca, IČO: 36664090, predajom zálohu na dobrovoľnej dražbe - Oznámenie o 
začatí výkonu záložného práva zo dňa 4.10.2011 - v.z.229/11, Oznámenie o zmene výkonu 
záložného práva zo dňa 24.6.2013 - 148/13 
P 746/11 - na parc.reg.C KN č.425 a rodinný dom s.č.220 na parc.reg.C KN č.425 - 
Upovedomenie EX 299/2011 zo dňa 14.12.2011 o začatí exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva a predajom nehnuteľností v prospech oprávneného: EXPRESS 
FINANCE, s.r.o., Zámocká 30, Bratislava, IČO: 35775165, Exekútorský úrad, Radlinského 
27/B, Bratislava, JUDr. Tomáš Peltzner - súdny exekútor - v.z.272/11 
P 1044/13 - na parc.reg.C KN č.425 a rodinný dom s.č.220 na parc.reg.C KN č.425 - 
Upovedomenie EX 943/2013 zo dňa 18.9.2013 o začatí exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 
Mamateyova 17, Bratislava, Krajská pobočka Trnava, Halenárska 22, P.O.BOX 5, Trnava, 
IČO: 35937874, Exekútorský úrad, Hlavná 26/5, Dunajská Streda, JUDr. Rudolf Varga - 
súdny exekútor - 235/13 
P 13/15 - Na pozemok reg. C KN parc. č. 425 a rodinný dom s. č. 220: EX 1047/10 - 
Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 
02.01.2015 v prospech oprávneného: Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 
Bratislava, IČO: 35 776 005; Exekútorský úrad Bratislava I, Záhradnícka 14, 811 07 
Bratislava, súdny exekútor JUDr. Pavol Holík - 5/15 
P 390/15 - Na pozemok reg. C KN parc. č. 425 a rodinný dom s. č. 220 na parc. č. 425: 
Oznámenie o realizácii výkonu záložného práva (V 6601/07) zo dňa 27.04.2015 formou 
dobrovoľnej dražby; TOMA úverová a leasingová, a. s., Májová 1319, 022 01 Čadca, IČO: 
36 664 090 - 251/15 
P 513/15 - Na pozemok reg. C KN parc. č. 425 a rodinný dom s. č. 220: EX 83/2003 - 
Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 
05.06.2015 v prospech oprávneného: Orange Slovensko, a. s., IČO: 35 697 270, Metodova 
8, Bratislava; Exekútorský úrad Malacky, Slovenská 9, 901 01 Malacky, súdny exekútor 
JUDr. Vladimír Kotrla - 401/15 
 

 

VI. 

Cena a jej spôsob 

stanovenia  

u predmetu dražby: 

Hodnota predmetu dražby bola zistená  znaleckým posudkom vypracovaným  znalcom Ing. 

Lenka Ďurechová, J. Halašu 1, 911 08 Trenčín , Číslo znaleckého posudku: 10/2016 

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

910647, vyhotovený dňa 21.01. 2016. 

Hodnota predmetu dražby:  14600,- EUR 

 

 

VII. 

Najnižšie podanie: 14600,- EUR 

Minimálne prihodenie: 500,- EUR 

  

VIII. 

Dražobná zábezpeka: 1400,- EUR 
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IX. 

Spôsob zloženia  

dražobnej  

zábezpeky: 

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

a.s. , č.účtu : 2924901668/1100, variabilný symbol: 102015. 

2. Vo forme bankovej záruky. 

3. Notárska úschova. 

4.V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka, alebo v mieste konania dražby. 

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 

Doklad preukazujúci 

zloženie  

dražobnej zábezpeky: 

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky – účastník 

bude pripustený k dražbe, ak do jej otvorenia bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet 

dražobníka. 

 

2.Originál potvrdenia o vklade peňažných 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 dražobníka. 

 

Lehota na zloženie 

dražobnej zábezpeky: 

Do otvorenia dražby 

Vrátenie  

dražobnej zábezpeky: 

Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi sa vracia dražobná zábezpeka bankovým 

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

pracovných dní odo dňa konania dražby. Účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku 

v hotovosti v mieste konania dražby a ktorí sa nestanú vydražiteľmi, bude dražobná zábezpeka 

vrátená po skončení dražby. 

  

X. 

Spôsob úhrady 

ceny dosiahnutej 

vydražením: 

Ak  je cena dosiahnutá vydražením nižšia ako 6640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu 

dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 

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

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

symbolom  102015. 

 

 

XI. 

Obhliadka 

predmetu dražby:  

1.  25.02.2016 o 11:00 hod. 

2.  26.02.2016 o 11:00 hod. 

Miesto obhliadky: Horné Orešany  s.č. 220 (pred nehnuteľnosťou) 

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 

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

konať v jej mene (napríklad výpis z OR). 

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zák. 527/2002 Z.z. 

o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 

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

údajov a jeho registrácie. Účastníkom dobrovoľnej dražby môže byť len osoba, ktorá spĺňa 

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

začatím dražby predloží dražobníkovi:  

1. doklad o zložení dražobnej zábezpeky,  

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

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

3. platný doklad totožnosti ( 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,  
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4. v prípade ak sa nechá účastník dražby zastupovať splnomocnencom, tak aj splnomocnenie  

na konanú  dražbu  s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom  

zo splnomocnenia musí vyslovene vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene 

splnomocniteľa, zastúpeného na dobrovoľnej dražbe. 

    

 

 

 

 

XII. 

Nadobudnutie  

vlastníckeho 

práva k predmetu 

dražby: 

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho 

vlastnícke právo momentom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného 

odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva  potvrdenie o vydražení predmetu dražby 

a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník 

vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. 

 

Podmienky 

odovzdania 

predmetu dražby:  

Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez 

zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke  právo 

a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa 

k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Ak ide 

o nehnuteľnosť, podnik, alebo jeho časť, 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 podpíše predchádzajúci 

vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane 

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

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

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

predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč 

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

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

zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby. 

Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa 

dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za 

škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím 

predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dražbách, 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 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 možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto 

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




