DD 305/2021

Dražobník:

u9' a. s.
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava

lčo: 35 849 703
lč DPH: SK202170ô280
zapísaný v obchQdnom registri C}S Bratislava !, oddiel: Sa, vložka č,

3070/8
Navrhovateľ Dľažby:

Slavenskä §pQriteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
lčo: 001516§3
spoločnosť je zapĺsanä v obchodn®m registri OS Bratislava 1, oddie!

Sä, vložka č. 601/8
Mie§to k®nania
Dľäžby:

Mgsto Tmava (budova Radnice}]
Kcmferenčná miestnosť ~ prĺzemie

Dátum konania Dľažby:

25.02.2022

ča§ oW®ľenia Dražby:

10:20 hod.

Dľažba {pwá ĺ ®pakovaná} :

pwá dražba

Hlavriá

1,

917

71

Tmava,

Predmetom ďľažby je súbor nehnuteľností:
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Parceln

DrLih pozemku:

390/1

Zastavaná plocha a nádvori e175
Zastavaná pl ha a nádvori e76
Záhrada
127
Záhrada
116

390/2
391/ 1
391/2

/

S
Súpisné čĺslo:
1774

Výmera

2,

}

&i;

Stavba postavená naparcelečĺslo:
390/2

Poznámky -charakteľistika -ľislušno§ťkZúO]EL'

Dľuh §tavby:

|Popisstavby=
I Rodimý dom

Rodinný dom

Priĺstušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje a!ebo nie je zapi'sané do KN: plot odd. pozemok
od ulice v čele, plot záhradný parc. č. 391/i a 391/2, plot odd. pozemok z ľavej strany od ulice, studňa
paľc. č. 390/1, vodovodná pripojka, vodomemá šachta, ~pľípojka kanalriácie, plynová prípQjkaS
elektriny, spevngné pÍochy betóncwé, opomý múr, vbnkajšie schody umožňujúce vstup do

idme±u dľažby:
eďže predmet dražby nebQl zrialcovi lng. Ľubomírovi Rajnohovi rjadne spľĺstupnený na obhliadku

posudok č.134/2021 bol vypracovaný vzmysle § 12 ods. 3 ±ákon'a č.~527/2002 Z.z.
iľných dražbách v zneni neskorších predpisov z do§tupných údaj®v o n€hnuteľnosti a ťo
Znaleckého posudku č. 283/2019 zo dňa 21.1Ž,2018, ktoľý vypracoval znalec lng. Fľantišek

1. strana

Objekt s celkovou za§tavanou pbchou 211,21 m2 je postavený v abci Sereď v zastanom Územf obce.
Jedná sa o dvojdom podpivnĺčený, s dvoma nadzemnými podlažiami, s plochou strechou. Stavba bob
postavená v roku 1977 na rovinatom teréne.
1.PP. -suteľén
Pivnica je osadená v hĺbke do 2000 mm, tvorená miestnosťou skbdu, kotolne, práčovne, p.ivnice,
chodby, schodiskom, garážou a zadný vstup z dvora. Zvisk5 konštrukcĺe sú betónové s omietkou
a zvisllou izoláciou. Podbha je-betónová s poterom i keramická dlažba. Strop je železobetónový
s podmadom ornietnutým. Okná drevené, dvere sú drevené plné i pre§klené. V podlažl je zavedená
elektrina svetelná i motorická.
Výbavenie podlažia: 1 * vaňa,1* pwnový kotol,1 * zásobník TÚV.
1.NP. - Dľízemie

Prízemíe je tvorené vstupnou časťou -zádverie, predsĺeň, schod.isko. WC, kuchyňa. šp*. obývacia
kba a loggia. Základy RD sú tvorené z prostého betónu. Vodorovná S zvislá .H:oklcia z natavovacej
asfa"ej Lepenky na prfmurovke a betónovej podmúrovke. Obvodové murivo je z pálených tehál
o hrúbke nad 400 mm. priečkové murivo je tehlové o hr.150 -300 mm. Podmy obytných miestností
sú drevené parkety, v kuchyni je podlaha z PVC, na chodbe a hygienických zariadeniach je podma
tvorená z keramickej dkľžby. Stropná konštrukcia nad prízemĺm železobetónová monolitická s rovným

podhradom. Cew rodinný dom je zastrešený plochou stTechou, k"na z natavovaclch pásov.
Vnútomé orm.etky sÚ vápenné hbdké. Vonkajš.ia omk}tka stien je brkolitová, sokel je farebrB odlíšený
z gabrincového obkladu. Okná sú plastové opatrené interiérovými žalúziami. Vchodové vonkajšie
dvere ptastové jednokridlové § preskkmĺm, vnútomé dvere drevené dyhované plné aj s pre§klemĺm.
Vykurovanie je Ústredné - riešené pvnovým kotk>m umiestneným v kotolni v suteréne - radiäton/

panebvé. Rozvod vody studend i tepti. Elektroinštalácie je svetelná i motorická.

Vybavenie podlažia: Sporák pvnový - Štvorplatnička a samostatná elektrická rúra, umývací d"
timde]q7 na báze umelej hmoú,-zabu€knffi±ná umý\/ačka riadi+ osadený digestor, _kucb]Ĺns+g linjka na_
báze dreva s rozvinutou Šĺrkou 2,20 m.

2.NP. - Doschodie
Poschod-p je tvorené §chodiskom - hak>u] 3x izba, kúpema, bggb a barin. Obvodové muri`ĺo je
z pákmých tehál o hrúbke nad 400 mm, priečkové murh/o je tehbvé o hr. 150 - 300 mm. Podlahy
obytných miestností §ú drevené parkety, na chodbe a kúpemi je podlaha tvorená z keramickej dbžby.
Stropná konštrukcia nad poschodím žekzobetónová monomk3ká s rovným podhľadom. Vnútomé
omietky sú vápemé hlaclké. Vonkajšie omietky stien sÚ brizomové. Okná sú plastové opatrené
interiérovými žalúziami. Vnútomé dvere drevené dyhované plné aj s presklenim. Vykurovanĺe je
ústredné -riešené pwnovým kotbm Protherm umiestneným v suteréne -radiátory panelové. Rozvod
studenej i teplej vody. Elektroinštalácia je svetelná.
Vybavenh3 podlažĺa: 1* smaltovaná vaňa,1* keramické umývadlo,1* balkón, ť loggia.

Príslušenswo pľédmetu dľažby, ktoľé sa nozapi§uje alebo nie je zapísané do KN
Plot odd. pozemok od ulice v čele - je zhotovený na betónových zäkladových konštrukciách i s
podmúrovkou a vlastnú konštrukciou plota zhotovenou z kovov® rámovej konštrukcie s uchytením do
kovových stípikov. Celková dkka pk}tu je s m s výškou výplne 1,35 m. Vek plotu je určený odhadom
44 rokov.

:i:jy##ndýrstTná#lečria?9#1bav39dlĹ#ew#st#ýmzs#ný;ľri#,:#:.#erikbJ:Íjš
určený m 44 rokov.

Plot odd. pozemok z ľavei strany od ulice - s nameranou dkkou 41 m a s výškou výplne z pti
dosiek s osadenlm do betónových "1" profibv. Celková dkka plotu je 41 m s výškou výplne 2,0 m.

Studňa na parc č. 390/1 -s pľiemerom 1000 mm s odhadovanou hĺbkou 6,0 m s umiestnenim za
domom.

2. stľana

Vodovodná pľípojka -s boďom napojenia z verejného rozvodu s uvedenou dľžkou 10 m. Uvažované
je, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1977.

Vodomerná Šachta -s osadením pri čelnom oplotenĺ zo strany dvora s uvedenou kubatúrou 2,92
m3.

Pľípojka kanalizácie -s priemerom 150 mm zhotovená z PVC potrubia s uvedenou dížkou 16 m.
Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1977.

Plynová pľípojka -so vzdialenost'ou 1.0,0 m s napojenĺm na verejný rozvod.
Pľípojka elektriny - vzdušná prípojka elektriny na 380 V vedúca s napojením zo stĺpa verejného
rozvodu umiestneného v zelenom pase ďalej k pozemku s dĺžkou 12 m.

Spevnené plochy betónové -s plochou 73 m2 s hľúbkou 150 mm.
Opoľný múľ -opc)rný múr preď vstupom do garáže s kubatúrou 4,5 m3.

Vonkajšíe scr)ody umožňujúce vstup do domu - keramická dlažba umožňujúoe vstup dc}. domu z
čela ako i z dvora do.suterénu s počtom stupňov 6 ks a 6 ks s dĺžkami stupňov po 1,80 m ako i 1 m.
V predmetnej lokalite je vybudovaná el. rozvodná sieť, plynovod, vodovod, ako i kanaljzačný rozvod.

Opis stavu Predmetu dražby:
Deštrukčné zmeny v nosných konštrukciách neboli zistené, znalec preto predpokladá žjvotnost` 100
rokov'

Opis pľáv a záväzkov

na Predriete dražby
viaznucich=

šratt##:mvšľaťovpaošoLesn,ý,,gF:03f5:gág;.Zzá+3ä:áopupv::evč.p5ríogääžätží:::zTÍž±ostpgoriteľňaa,S..
Vyššie uvedené záložné práva v pľípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md

zákona č, 40/64 Zb, (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zat'aženia
záložnými právamj,
Najnižšie podanie :

120.000,-EUFI

Ivlihjmálhe pľihoderiie:

1.000,-EUR

Znalecký posudok:
Číslo znaleckérioposudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenja:

134/2021

]ng. Ľubomíľ RajnohaL

07. 11. 2021

Zloženie dražobnej zábezpeky:

Výška dľažobnej zábezpeky:

Spôsob zloženia
dľažobnej zábezpeky:

Všeobecná cenaodhadu:

120.000, -EUR

áno

10 000,-EUR

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka ,
2. Vhotovosti do pokladne dražobníka vsĺdle dražobníka alebo
v mieste konania dražby,
3. Banková záruka,
4, Notárska úschova.
3. stľana

Zloženie dľažobnej zábezpeky
platobnou kartou alebo Šekom:
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložit' platobnou kartou ani Šekom.

Adresai a čis[o účtu na

zloženie dražobnej zábezpeky:
V hotovosti. do pokladne dražobníka v sĺdle ďražobnĺka alebo v mieste
konania dražby alebo prevodom na účet dražobnika číslo lBAN:
SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej
sporiteľni, a. s. s variabílným symbolom 3052021.

Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky:

Do otvorenia dražby.

Doklad, preukazujúci
zloženie dražobnej zábezpeky:
1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške

dražobnej
zábezpeky. Účastník bude pripustený kdražbe, ak do
upíynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná
zábezpeka pripĺsaná na účet dražobnĺka,

2áb:žĺ#Ú33št:fknLč:##gte:;khdortážgs:'aĽodovyiš.i;nud,;aŤ3ggg
na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená
do pokladne dražobníka,
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej
záruky.
4. Originál
úschovu.

Spô§ob vrátenia
dražobnei.zábezpeky:

alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku

Bez zbytočného odkladu po skončenl dražby bezhotovostným
prevodom na účet účastnĺka dražby alebo v hotovosti.

Úhrada ceny dosiahnutei. vydľaženim:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti
do pokladne dražobnĺka alebo bezhotovostným prevodom alebo
vkladom
na
účet
dražobn ĺka
čĺslo
I BAN:
SK3009000000000634824693, BIC: GI BASKBX vedený v Slovenskej
sporiteľni, a. s. § variabilným symbolom 3052021 a to do 15 dnĺ odo
dňa skončenia dražby. Ak nie je cena dosiahnutá vydraženĺm vyššia
ako 6.640,- EUR, je vydražiteľ povinný zap!atiť cenu dosiahnutú

vydražením hneď po skončenĺ dražby.
Nadobudnutie vlastnĺckeho práva k predmetu dražby: Ak vydražiteľ
zaplatĺ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza
na neho vlastnícke právo dňom udelenia prĺklepu; to neplatí, ak je
vydražiteľom osoba] ktorá je povinná zapĺsať sa do registra partnerov
verejného §ektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie
je zapísaná v tomto registri, Dražobník vydá bez zbytočného odkladu
po nadobudnutí vlastnĺckeho alebo iného práva vydražiteľovi
potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v pr].padoch, v ktorých sa
opríebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník
vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpjsu notárskej
zápisnice.

4. strana

Obhljadka Predmetu
dľažby/dátum a čas:

Obhliadka 1: 21.01.2022 o 15:00 hod.
Obhliadka 2: 17,02.2022 o 15:00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásit' aspoň jeden deň pred
konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0128, Po -Pi 8:00 -16:00 hod.

Obhliadky sa uskutočnia na mieste, kde sa nachádza predmet dražby

Podmienky odovzdania

Predmetu dražby
vydľažiteľovi:

1. Po nadobudnutĺ vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu
dražby
odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražjteľovi
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnĺcke právo asú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné
práva vydraž.neľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu
dražby pĺsomne potvrd ĺ.
2. Ak ide onehnuteľnost', podnik alebo jeho čast', odovzdá
predchádzajúci vlastnĺk predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženĺa totožnosti
vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobnĺk je povinný na mieste
spísať
zápisnicu
oodovzdaní
predmetu
dražby.
Zápisnicu
oodovzdanĺ predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastnĺk
predmetu dražby, vydražiteľ a dražobnĺk. Jedno vyhotovenie zápisnice
dostane predchádzajúci vlastnĺk adve vyhotovenia dostane
vydražiteľ.

3. Všetky náklady spojené s odovzdanĺm a prevzatĺm predmetu
dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnost' sa nevzťahuje na náklady,
ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spÔsobil predchádzajúcĺ
vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vzniklĺ
'náhodou, ktorá ich postihla.

4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražĺteľovi za
Škodu spÔsobenú omeškanĺm s odovzdanĺm predmetu dľažby.

meno, priezvisko a sidlo notáľa,

ktorý osvedčí prjebeh Dražby
notárskou zápisn]cou:
JUDr. Marta Pavlovičová, PhD., Šafärikovo námestie 77/4, Bratĺslava- mestská časť Staré Mesto 811 02

Poučenie:

V pľípade, ak sa spochybňuje platnosť zá[ožnej zmluvy alebo boli
poľušené ustanovenia zákona o dobľovoľných dražbách, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich ,pľávach,
požiadať súd, aby určil neplatno§ť dražby. Toto pľávo zaniká, ak
sa neup]atní do tľoch mesiacov odo dňa príklepu okrem pľípadu,
ak dôvody nepJatnosti dražby súvisia so spáchahím tľestného
činu azároveň ide odražbu domu alebo bytu, vktorom má
predchádzajúci v]astník predmetu dražby v čase pľíklepu hlásený
trvalý pobyt podľa osobftného pľedpisu; vtomto pľípade je
možné domáhat' sa neplatnosti dražl)y aj. po uplynutí tejto lehoty,
V prípade §poločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby,
ktoľej sa takýto ľozsudok týka.

O§oba, ktorá podala na súde žalobu o neplatnosť dľažby, je
povinná

oznámit'

pľislušnému

okľesnému

úľadu

začat!e

súdneho konania.

Účastník"súdnehokonaniaoneplatnost'dražbysúnavľhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, pľedcliádzajúci vla§tnĺk a žalobca.
Ak vydražiteľ zmarjl dľažbu aleb ak súd iJľči[ dľažbu za
neplatnú, úč(nky pľik[epu zanikajú ku dňu pľik[epu.
5. s[rarĺa

