
 
 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 
PDS č. 033/2-2020JŠ 

 
Označenie dražobníka: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. 
 Masarykova 21, 040 01 Košice 
 IČO: 36 583 936 
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, 

vložka číslo: 15388/V 
 zastúpená: Mgr. Janou Študencovou, prokuristom 
 
Navrhovateľ dražby:  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 Komenského 50, 042 48 Košice 
 IČO: 36 570 460 
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I, oddiel: 

Sa, vložka číslo: 1243/V 
 zastúpená Ing. Stanislavom Hrehom, PhD., predsedom predstavenstva 

a Ing. Anitou Gašparíkovou, členom predstavenstva 
 
Dátum konania dražby:  12. august 2020 
 
Čas otvorenia dražby:  11.00 hod. 
 
Miesto konania dražby: Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, veľká zasadačka 

 
Opakovanie dražby:  prvá dražba (1.kolo) 
 
Označenie predmetu dražby:  

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 67 vedenom Okresným úradom Snina - 
Katastrálny odbor, Okres: Snina, Obec: Ulič, Katastrálne územie: Ulič, a to: 
 pozemok parcela reg. "C" KN č. 411/2 o výmere 150 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;  
 pozemok parcela reg. "C" KN č. 411/9 o výmere 74 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  

(ďalej len “predmet dražby”). 
 
Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1. 
Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby. 

 
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:  
BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY) 
Objekt na parc. č. 411/9 

POPIS STAVBY 
Jedná sa o starší objekt bez s.č., na parc. č. 411/9, s pozemkom parc. č. 411/2 a 411/9, v kat. území Ulič, 
v obci Ulič, okres Snina. Situovaný je v zastavanom území obce, v uličnej zástavbe voľne stojacich rodinných 
domov aj bytových domov, v centrálnej časti obce. Objekt je momentálne využívaný na dopravu, garážovanie 
a údržbu vozidiel pre VVS KE. Objekt je postavený z tehál, s pultovou strechou s krytinou z pozinkovaného 
plechu, je jednopodlažný - I. N.P.. Na 1.N.P. objektu je veľká garáž, miestnosť, malá dielňa, miestnosť 
so sprchou a WC.  Objekt je napojený na el. energiu,  vodovod a kanalizáciu. Objekt v súčasnej dobe je 
užívaný. Objekt je v priemernom technickom stave, primeranom veku. Uvažované so životnosťou 80 rokov.  
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Konštrukcia a vybavenie: 
I. nadzemné podlažie - popis skutkového stavu -  
- základy - betónové s izoláciou, murivo - murované, v skladobnej hrúbke do 350 mm, deliace konštrukcie - 
tehlové, stropy - betónové monolitické s rovným podhľadom, krovy - pultové, krytiny strechy na krove - 
plechové pozinkované, klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu, vnútorné omietky - vápenné 
hladké omietky a maľba, vonkajšie omietky - škrabaný brizolit, podlahy - v garáži a dielni cementový poter, 
v ostatných miestnostiach - keramická dlažba a PVC, vykurovanie - lokálne ELI ohrievače, okná - drevené 
zdvojené aj jednoduché oceľové, dvere - drevené latované aj oceľové, vráta oceľové dvojkrídlové, obklad 
a dlažba - v kúpeľni a vo WC keramické, ohrev teplej vody - zásobníkový ohrievač eli, umývadlo, obyčajné 
batérie, elektroinštalácia - svetelná aj motorická, rozvod ELI, rozvod studenej vody, rozvod kanalizácie. 
 
POZEMKY 
METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 
POPIS 

Jedná sa o pozemok parc. č. 411/2 a parc. č. 411/9, oddelené GP č. 98/2014, v obci Ulič, ktorá sa 
nachádza cca 32 km od okresného mesta Snina smerom na východ. Veľmi blízko smerom na východ je 
ukrajinská hranica. Na predmetnej parcele č. 411/9, pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia 

súpisným číslom, sa nachádza objekt bez s. č. užívaný pre dopravu, opravu a garážovanie vozidiel a na parc. č. 
411/2 je dvor priľahlý k predmetnému objektu. Pozemok sa nachádza v centrálnej časti obce, je rovinatý, s 
možnosťou napojenia na inžinierske siete - obecný vodovod, elektrická energia a kanalizácia. Prístup na 
pozemok je priamo z obecnej komunikácie. Doprava do mesta Snina je autobusom.  
 
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: 

LV č. 67, k.ú.: Ulič 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:  
3 
Bez zápisu 
ČASŤ C: ŤARCHY 
3 
Bez zápisu 
Iné údaje: Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 25/2008 Z. z., Žiadosť č. ŠOP SR/1729/17 zo dňa 23. 10. 2017, R-
362/2017 - č. z. 35/2018 

Poznámka: Bez zápisu 

 
Ohodnotenie predmetu dražby:  

Číslo znaleckého posudku: Meno znalca: Všeobecná cena odhadu: 

43/2019 Ing. Jozef Hudák, MPH 6.000,00 € 

 
Najnižšie podanie:    6.900,00 € 
 
Minimálne prihodenie:     200,00 €  
 
Výška dražobnej zábezpeky: 1.500,00 €  
 
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:  
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka 
Slovensko, a.s., VS: 0332020, 
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania 
dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka, 
3. banková záruka, 
4. notárska úschova. 

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.  
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Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:  Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie 
o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak 
do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad 
dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice 
o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech 
dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník 
dražby sa stane vydražiteľom. 
 
Lehota na zloženie: do otvorenia dražby 
 
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti 
účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej 
vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, 
ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však 
do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. 
 
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením 
do 15 dní od skončenia dražby, ak cena dosiahnutá vydražením je vyššia ako 6 640 eur  
na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, 
a.s., pobočka Košice, VS: 0332020, ak sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak. Ak cena 
dosiahnutá vydražením nie je vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením 
hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.  
 
Účastník dražby: Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 
č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia 
vstupné 3,32 €. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že 
ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia. 
 
Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas:   Obhliadka 1: 27.07.2020 o 14.00 hod. 
    Obhliadka 2: 03.08.2020 o 10.00 hod.  
 
Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, 
najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800.  
 
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza 
na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. 
Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi 
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. 
 
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: 
JUDr. Martina Mižiková, notár so sídlom: Nám. osloboditeľov 20, 040 01 Košice. 

 
Podmienky odovzdania predmetu dražby: 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním 
s odovzdaním predmetu dražby. 

 

Poučenie: 

1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo 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 osobitného predpisu; 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. 

2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa § 21 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách, je povinná 
oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. 

3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa § 21 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách sú 
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa § 21 ods. 2 
zákona o dobrovoľných dražbách. 

4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu 
príklepu. 

5. 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. 

 

V Košiciach, dňa ......júna 2020   V Košiciach, dňa ......júna 2020 

 
 
 
 
 
 
____________________________________ __________________________________________ 

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Mgr. Jana Študencová, prokurista  Ing. Stanislav Hreha, PhD., predseda predstavenstva 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

  Ing. Anita Gašparíková, člen predstavenstva 
 


