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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 1. OPAKOVANEJ DRAŢBE 

Zn. Dr 14/2015 

 

 

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 draţobníka: 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: JUDr. Barbora Volárová - správkyňa konkurznej 

podstaty úpadcu,  MVDr. Pavol Tóth 

Sídlo: / Trvale bytom : Kukučínova 11, 921 01 Piešťany 

IČO: / Dátum narodenia: / Rod.číslo : 20.02.1959 

Zapísaný : V zozname správcov MS SR pod č. 489 

Úpadca : MVDr. Pavol Tóth 

Dátum nar. : 20. 02. 1959 

Bydlisko : 927 05 Dlhá nad Váhom č.235 

 

 

    

II. 

Miesto draţby: Zasadacia miestnosť - Budova  Siemens 

Sládkovičova 2069/10A, 921 01 Piešťany 

Dátum draţby: 12.01.2016 

Čas draţby: 11:00 hod. 

Poradie draţby: Druhé  kolo 

     

     

     

III. 

Predmet draţby: Predmetom dražby je súbor nehnuteľností a to :  

a) nehnuteľnosti v Katastrálnom území Dlhá nad Váhom,  zapísané Okresným úradom v 

Šali, Katastrálnym odborom, pre Obec Dlhá nad Váhom, Okres Šaľa a to:  

-  na LV č. 617,  pozemok - parcela reg. "E" č. 427 – záhrady o výmere 83m2, v 

spoluvlastníckom podiele 1/2, 

-  na LV č. 617, pozemok -  parcela reg. "E" č. 2563 – lesné pozemky o výmere 2064 m2,  

v spoluvlastníckom podiele 1/2, 

-  na LV č. 617, pozemok parcela reg. "E" č. 3181 – lesné pozemky o výmere  299 m2,  
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v spoluvlastníckom podiele 1/2, 

-  na LV č. 617, pozemok parcela reg. "E" č. 3182 – lesné pozemky o výmere  593 m2, 

v spoluvlastníckom podiele 1/2, 

-  na LV č. 617, pozemok parcela reg. "E" č. 3334 – lesné pozemky o výmere  1043 m2, 

v spoluvlastníckom podiele 1/2, 

-  na LV č. 617, pozemok parcela reg. "E" č. 3335 – lesné pozemky o výmere  522 m2, 

v spoluvlastníckom podiele 1/2, 

-  na LV č. 617, pozemok parcela reg. "E" č. 3459 – lesné pozemky o výmere  755 m2, 

v spoluvlastníckom podiele 1/2, 

-  na LV č. 617, pozemok parcela reg. "E" č. 3460 – lesné pozemky o výmere  334 m2, 

v spoluvlastníckom podiele 1/2, 

-  na LV č. 699, pozemok parcela reg. "E" č. 2979 – lesné pozemky o výmere  597 m2, 

v spoluvlastníckom podiele 1/4, 

-  na LV č. 699, pozemok parcela reg. "E" č. 2980 – lesné pozemky o výmere 798 m2, 

v spoluvlastníckom podiele 1/4, 

-  na LV č. 699, pozemok parcela reg. "E" č. 3167 – lesné pozemky o výmere  834 m2, 

v spoluvlastníckom podiele 1/4, 

-  na LV č. 699, pozemok parcela reg. "E" č. 3474 – lesné pozemky o výmere  1176 m2, 

v spoluvlastníckom podiele 1/4, 

-  na LV č. 701, pozemok parcela reg. "E" č. 2978 – orná pôda o výmere 928  m2, 

 v spoluvlastníckom podiele 1/4, 

-  na LV č. 854, pozemok parcela reg. "E" č. 2980/200 – orná pôda o výmere  30 m2,  

v spoluvlastníckom podiele 1/2, 

-  na LV č. 925, pozemok parcela reg. "E" č. 2664 – orná pôda o výmere 53  m2, 

 v spoluvlastníckom podiele 1/4, 

-  na LV č. 925, pozemok parcela reg. "E" č. 3329 – orná pôda o výmere 597  m2, 

v spoluvlastníckom podiele 1/4, 

-  na LV č. 925, pozemok parcela reg. ,,Eˮ č. 3330 – orná pôda o výmere 1730 m2, 

v spoluvlastníckom podiele 1/4 

b) nehnuteľnosti v Katastrálnom území Kráľová nad Váhom,  zapísané  Okresným 

úradom v Šali, Katastrálnym odborom , pre Obec Kráľová nad  Váhom, Okres Šaľa a to: 

-  na LV č. 1014, pozemok parcela reg. "E" č. 1167/1 – orná pôda o výmere 406 m2,vo výlučnom 

vlastníctve, 

-  na LV č. 1014, pozemok parcela reg. "E" č. 1168 – lesné pozemky o    výmere 363 m2, 

vo výlučnom vlastníctve, 

-  na LV č. 1014, pozemok parcela reg. "E" č. 1248 – orná pôda o výmere 1475 m2,vo výlučnom 

vlastníctve, 

-  na LV č. 1014, pozemok parcela reg. "E" č. 1249 – lesné pozemky o výmere 500 m2, 

vo výlučnom vlastníctve, 

-  na LV č. 1016, pozemok parcela reg. "E" č. 1155 – lesné pozemky o výmere 486 m2, 

v spoluvlastníckom podiele 154/168, 

-  na LV č. 1016, pozemok parcela reg. "E" č. 1156/1 – orná pôda o výmere 385 m2, 

v spoluvlastníckom podiele 154/168, 
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c) nehnuteľnosti uvedené v odstavcoch a) a b) sú vo vlastníctve v podieloch:  

 Tóth Oliver r. Tóth, nar. 18.07.1989, 927 05, Dlhá nad Váhom, č. 235, SR a  

 Tóthová Tímea r. Tóthová, nar. 24.01.1991, 927 05, Dlhá nad Váhom, č. 235,    SR 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. 

 

 

IV. 

Opis predmetu 

draţby a jeho stavu: 

Podľa znalca z odboru lesníctva: Ocenenia lesa – lesných pozemkov vrátane lesných porastov.   

Rozsah zadania je zadefinovaný výpisom z LV č. 617,699,925  kú Dlhá nad Váhom; LV 

č.1014,1016    kú Kráľová nad Váhom,mapou katastra nehnuteľností ( katastrálnou mapou)  na 

lesné pozemky  v operáte KN-C parc.č. – súbor parc. podľa tab. prehľadu v bode 1.1.2.  podľa 

zisteného priemetu  mapy pozemkového katastra pre pozemkové nehnuteľnosti KN-E parc.č. – 

súbor parc. v rozsahu  zadania doložený  identifikáciou parciel vykonanou znalcom na kópiu 

porastovej mapy lesníckej .  

- jedná sa o  časti lesných nehnuteľností nachádzajúce sa v extraviláne obcí Dlhá a Kráľová n/V,  

  JZ od Dlhej n/V v ľavostrannej inundácii Váhu (ako časti lesných dielcov 460a1-3,461a,BP.), 

SZ od   Dlhej n/V mimo inundácie poblíž ľavobrežnej vzdušnej strany hrádze (ako časti lesných 

dielcov  462a,b) a v inundácii (ako časť dielca 463b poblíž osady Štrkovec), SZ od Kráľovej n/V 

v inundácii  i mimo nej poblíž hrádze na pravej strane rieky Váh (ako časti lesných dielcov  

514,516);situova-   né na rovine . 

  Predmetné lesy sú  zariadené v platnom PSoL (plán starostlivosti o les/LHP) v LHC (lesný 

hospodársky celok) Nitra, LS Nitra ako dielce/ich časti  :- viď. prehľad   v stati 2.1.1.2. –  

predmet ocenenia tohto ZP.  

  Pozemky sú prístupné od obcí/mesta  Dlhá a Kráľová n/V po poľných komunikáciách, lesných  

  cestách  .  

  Obhospodarovateľom týchto neštátnych lesov vo vlastníctve fyzických osôb – v riešenej časti 

  označených dražobníkov –vo vyznačených podieloch k celku -  je  štátny subjekt LSR,š.p. OZ   

  Topoľčianky , LS Nitra (uvedené  nebolo predmetom zadania ,nemá vplyv na predmet nápočtu).    

  Ako je uvedené v zadaní jedná sa o lesné nehnuteľnosti v obvode kú obcí/mesta Dlhá a Kráľová  

  n/V, ktorých  súpis podľa údajov operátu E,C-KN bol zadaný v objednávke a upravený do tab.  

  prehľadu v bode 2.1.1.2. tohto ZP s následným porovnaním na údaje lesohospodárskej evidencie  

 (platného PSoL ,platnosť PSoL pre roky 2014-2023 u LHC Nitra  –  2. r. jeho platnosti)  s akcep-

tovaním /zohľadnením v rozsahu a podľa v bode 2.1.2. popísanej  metodiky.  

Predmetné lesné pozemky sú porastené lesným porastom zariadeným v platnom PSoL- súbor 

dielcov - jedná sa o lesný porast(porastovú plochu LP ) - viď. prehľad  v  nasl.tab., bod 1.1.2.  

tohto ZP. 

Stav lesa/LP – lesného porastu zodpovedá popisu v PSoL ,uvedené v zhode s údajmi LHE 

a vonkajšou obhliadkou , ostatné údaje v zhode s uvedeným v PSoL + 2 r. prírastok. 

Premetom tohto ZP sú lesné nehnuteľnosti označené v bode 2.1.1.2. tohto ZP, nachádzajúce sa vo 

vyššie popísanom teritóriu. 

Pozemky ani lesné porasty na nich nevykazujú zámky poškodenia činnosťou človeka. 

Vonkajšia obhliadka potvrdila, že zariadené lesné pozemky sú riadne obhospodarované v stave – 

porastené lesom  a na lesný pozemok sa vzťahujú charakteristiky v súlade s predpisom platného 

PSoL, doplneného údajmi LHE /obhliadkou. 

Podrobný popis oceňovaných lesov je uvedený v bode 2.1.1.3. tohto posudku. 

Porasty i pozemky nevykazujú známky poškodenia antropickou činnosťou. Nadzemné stavby sa 

na pozemkoch  nenachádzajú, v okolí (mimo intravilánu) sa stavby/stavebné objekty taktiež 

nenachá-dzajú. Nepatrná časť LP predstavuje neusporiadanú súčasť vodného toku Váhu. 

Pozemky sú situované v extraviláne poľnohospodársko-lesnej pririečnej krajiny, 

územnoplánovacia dokumentácia  nepredpokladá iné ako doterajšie lesohospodárske využitie 

oceňovaných lesov. 

Podľa znalca v odbore poľnohospodárstvo, odvetvie: Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy : 

Právny stav z jednotlivých LV nesúhlasí so stavom v teréne. Pozemky parc.č.427,3329, 3330, 

1167/1 v k.ú Dlhá nad Váhom a pozemok parc.č.1156/1 v k.ú. Kráľová nad Váhom boli 

začlenené do lesného pôdneho fondu, sa oceňujú podľa stavu v akom sa teréne nachádzajú 

znalcom odboru lesné hospodárstvo. Podľa identifikácie parcely pozemok parc.č. 2563 sa 

vykazuje ako tkzv. „biela plocha“ ocenený bol ako druh pozemku orná pôda. Z uvedeného 

vyplýva, že predmetnom znaleckom posudku oproti zadaniu boli oceňované len pozemky parc.č.: 

2563, 2978, 2980/200,2664 v k.ú Dlhá nad Váhom a parc.č. 1248 v k.ú. Kráľová nad Váhom. 
Právny stav oceňovaných nehnuteľností z listu vlastníctva súhlasí so stavom teréne. Pozemky  

v teréne sú využívané ako orná pôda v poľnohospodárskom využívaní.  
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V. 

Práva a záväzky 

viaznuce na 

predmete draţby: 

 

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 LV: bez zápisu 

Poznámky na LV :  

JURE s.r.o.,Hollého 6518/18A,921 01 Piešťany - Oznámenie o dražbe zn. Dr 14/2015 zo dňa 

05.11.2015 v prospech správcu úpadcu MVDr.Pavla Tótha [*20.02.1959] v v konkurze - P269/15 

Záväzný pokyn na speňaţenie majetku zapísaného v  súpise všeobecnej podstaty, 

zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 105/2014 dňa 04.06.2014 pod poloţkou K010516, vo 

vydanom v Uznesení Okresného súdu v Trnave č.k.: 9K/5/2011-401, IČS: 2111207166 zo 

dňa 12.05.2015   

 

 
 

VI. 

Cena a jej spôsob 

stanovenia  

u predmetu draţby: 

Hodnota predmetu dražby bola zistená  znaleckými posudkami vypracovanými: 

1)Ing. Šuráni Vladimír,942 01 Šurany,  Hasičská 45 - Znalec v odbore L e s n í c t v o,          

Odvetvia  - odhad hodnoty lesov,  poľovníctvo. Číslo znaleckého posudku: 10/2015 

 evid. číslo znalca 913486, vyhotovený dňa 10.10. 2015. Hodnota predmetu draţby:  4890,- 

EUR  

2)RNDr. Bregendi František, 92591 Kráľová nad Váhom 464 - Znalec v odbore 

poľnohospodárstvo, odvetvie-odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy. Číslo znaleckého 

posudku: 13/2015, evid.číslo znalca 910227, vyhotovený dňa 03.10.2015. Hodnota predmetu 

draţby:  930,- EUR  

Spolu hodnota predmetu draţby :  5820,- EUR 

 

VII. 

Najniţšie podanie: 5000,- EUR 

Minimálne prihodenie: 100,- EUR 

VIII. 

Draţobná zábezpeka: 500,- EUR 

  

IX. 

Spôsob zloţenia  

draţobnej  

zábezpeky: 

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

a.s. , č.účtu : 2924901668/1100, variabilný symbol: 142015. 

2. Vo forme bankovej záruky. 

3. Notárska úschova. 

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

Draţobnú zábezpeku nie je moţné zloţiť platobnou kartou ani šekom. 

Doklad preukazujúci 

zloţenie  

draţobnej 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. 
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Lehota na zloţenie  

Draţobnej zábezpeky: 

Do otvorenia dražby 

 

Vrátenie  

draţobnej 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 

vydraţením: 

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 10 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  142015. 

 

 

XI. 

Obhliadka 

predmetu draţby:  

1.  28.12.2015 od 11:00 hod. do 12:00 hod. 

2.  29.12.2015 od 11:00 hod. do 12:00 hod. 

Miesto obhliadky: Zraz pred Obecným úradom Kráľová nad Váhom 

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,  

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 

draţby: 

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 draţby:  

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 
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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 aţ 6 Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných draţbách: 

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. 

Osoba, ktorá podala na súde žalobu 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 dražby ods. 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci 

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

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

zák. 527/2002 Z.z.). 

Neplatnosť 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 (§21 ods. 6 zák. 

527/2002 Z.z). 

 

 

XIV. 

 

Notár - Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Karasová  

Sídlo: Piaristická 44, 91101 Trenčín 

   

    

    

 

              Za draţobníka:        Za navrhovateľa: 

 

 

V Piešťanoch, dňa 10.12.2015                       V Piešťanoch, dňa 10.12.2015 

 

 

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

Radoslav Repa               JUDr. Barbora Volárová  

Konateľ spoločnosti JURE s.r.o.                           Správca konk.podstaty úpadcu 


