
 

 
 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 
PDS č. 008/26 -2020JŠ 

 

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

Sro, vložka číslo: 15388/V 
 zastúpená: Mgr. Janou Študencovou, prokuristom 
 
Navrhovateľ dražby: ČSOB Leasing, a.s. 
 Žižkova 11, 815 10 Bratislava - Staré Mesto 

 IČO: 35 704 713 

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 
vložka číslo: 1220/B 
zastúpená: Ing. Richardom Daubnerom, predsedom predstavenstva 

    Ing. Michalom Hollým, členom predstavenstva 

 
Dátum konania dražby:  04. august 2021 
 
Čas otvorenia dražby:  09.00 hod. 
 
Miesto konania dražby: Malá zasadacia miestnosť na 1. poschodí, od schodiska vpravo, business 

centrum VBC NITRA, Štúrova 22, 949 01 Nitra 

 
Opakovanie dražby:  prvá dražba /1.Kolo/ 

Označenie predmetu dražby: Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1688, 
vedenom Nitra, Katastrálny odbor, Okres: Nitra, Obec: MALÝ LAPÁŠ, Katastrálne územie: Malý Lapáš, 

− stavba so súp. č. 196 na parcele registra „C“ č. 464/50, Druh stavby: Rodinný dom, 

− parcela registra „C“ č. 464/5 vo výmere 426 m2, druh pozemku: orná pôda, 

− parcela registra „C“ č. 464/50 vo výmere 200 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  
 
Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Nedokončené oplotenie, 
Vodovodná prípojka, Vodomerná šachta, Kanalizačná prípojka, Elektrická prípojka, Spevnená plocha, 
Vonkajšie schody,  
(ďalej len "predmet dražby"). 

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1. 
Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby. 
 
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby: 
RODINNÉ DOMY  
RD s.č. 196 na p.č. 464/50 
Popis a technické riešenie ohodnocovanej stavby je pravdepodobné, nakoľko vnútorné priestory neboli 
sprístupnené znalcovi za účelom znaleckej obhliadky. V popise je uvažované s technickým stavom z čias 
uzavretia úverového obchodu a následnou čiastočnou modernizáciou, prípadné opravy nie je možné časovo 
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zaradiť. Popis je vyhotovený generovaním programom HYPO pri zohľadnení najpravdepodobnejšieho 
vyhotovenia. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov, z toho dôvodu je 
prípustná čiastočná rozdielnosť, ktorá nemusí presne zohľadňovať aktuálny technický stav nehnuteľnosti. 
Na vypracovanie znaleckého posudku odzrkadľujúceho skutočný technický stav ohodnocovanej 
nehnuteľnosti je potrebné sprístupniť vnútorné priestory nehnuteľnosti na vykonanie znaleckej obhliadky 
a predloženie všetkých potrebných aktuálnych podkladov.  
Rodinný dom súpisné číslo 196 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 464/50 v obci Malý Lapáš, v zmysle 
projektovej dokumentácie z roku 2007 bola stavba realizovaná prevažne v rokoch 2008-2010, skolaudovaná 
v roku 2013, konštrukčné prvky sú čiastočne poškodené, dom je čiastočne stavebne nedokončený, zásobený 
obecnou pitnou vodou cez vodomernú šachtu, kanalizáciu, podzemnú elektrickú prípojku, elektromer je 
umiestnený v spoločnej plastovej skrinke pri hranici oplotení.  
Dispozične pozostáva zo štyroch samostatných izieb, obývačky s kuchynskou a jedálenskou časťou, 
predsiene, chodby, kúpeľne s WC, samostatného WC a kotolne.  
Dom je jednopodlažný, strecha nízka valbová, krov drevený väznicový bez možnosti využitia povalového 
priestoru na bývanie, krytina betónová škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vonkajšie 
parapety obložené hliníkovým plechom, základy sú betónové s hydroizoláciou, steny murované z tehloblokov 
HELUZ, z vonkajšej strany zateplené 20 cm hrubým polystyrénom, vonkajšie omietky sú tenko vrstvové 
silikátové, čiastočne poškodené, vnútorné omietky sú vápenné hladké, stropy drevené s rovným podhľadom 
zo sadrokartónu, sčasti s bodovými svietidlami, nášľapné vrstvy podláh sú v izbách navrhnuté z plávajúcej 
laminátovej podlahoviny, v predsieni, v miestnosti WC a v kúpeľni s WC je keramická dlažba, hlavný vstup 
do domu je vonkajšími betónovými schodmi, vstupné dvere sú plastové s čiastočným presklením a úzkym 
nadsvetlíkom, okná a balkónové dvere na terasu sú plastové, prevažne s interiérovými hliníkovými žalúziami, 
vnútorné dvere sú drevené dyhované reliéfované, v kuchyni je navrhnutá kuchynská linka so štandardnými 
zariaďovacími predmetmi, v kúpeľni s WC je obmurovaná a keramickým obkladom obložená plastová vaňa, 
navrhnutý sprchovací kút s pákovými batériami, osadený je splachovací záchod so zabudovanou 
podomietkovou nádržkou, steny sú po strop obložené keramickým obkladom, priestor kúpeľne s WC je 
priamo vetrateľný podstropným okienkom, v samostatnej miestnosti WC je kombizáchod so zabudovanou 
podomietkovou nádržkou a umývadielko s pákovou batériou, steny sú po strop obložené keramickým 
obkladom, kúrenie je ústredné teplovodné podlahové s rebríkovým radiátorom v kúpeľni s WC, v kotolni je 
inštalovaný kotol ústredného kúrenia na tuhé palivo, prepojený so zásobníkovou nádržou na ohrev úžitkovej 
vody, doplnkové kúrenie je v obývačke kozubom s uzavretou vložkou, elektroinštalácia v dome je svetelná 
a motorická, elektrická rozvodná skrinka s automatickými ističmi je inštalovaná v kotolni, k domu je 
pristavená betónová plocha pre účel vonkajšej terasy, oplotenie pozemku od ulíc je nedokončeným plotom 
z betónových panelových dielcov uložených horizontálne do zabetónovaných železobetónových stĺpikov, nie 
sú osadené zamýšľané bránky a brána z kovových profilov. 
 
MERNÉ JEDNOTKY 

Podlažie 
Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 

1. NP 2013 9,0*17,5+1,1*8,2 166,52 120/166,52=0,721 

 
POZEMKY 
METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 
POPIS 
Pozemok parcelné číslo 464/5 je zaradený v katastri nehnuteľností ako orná pôda. Pozemok parcelné číslo 464/50 
je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného 
územia obce Malý Lapáš v rovnomennom katastrálnom území. Obec Malý Lapáš má podľa údaju získaného 
z obecného úradu Malý Lapáš cca 1.096 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je 
možnosť napojenia na obecný vodovod, kanalizáciu, plyn a elektrický rozvod. Ohodnocované pozemky sú takmer 
rovinaté. 
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Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: 

LV č. 1688, k.ú. Malý Lapáš: 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

1 

Poznámka: Začatie výkonu záložného práva veriteľa ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, IČO: 35 
704 713 formou dražby - nehnut. registra C KN parc.č. 464/5, 464/50 a rodinný dom s.č. 
196 na parc.č. 464/50, podľa P 1107/19 - 18/20  

Poznámka: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. PDS č.008/5-2020JŠ, dňa 09.07.2020 o 15:30 hod. na 
nehnut. registra 'C' - parc.č.464/5, 464/50 a rodinný dom s.č.196 na CKN parc.č.464/50, 
dražobník Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice (IČO:36 
583 936), na návrh veriteľa ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava - Staré Mesto 
(IČO: 35 704 713), podľa P 474/20 - 183/20  

Poznámka: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. PDS č.008/14-2020JŠ, dňa 18.08.2020 o 
15:30 hod. na nehnut. registra 'C' - parc.č.464/5, 464/50 a rodinný dom s.č.196 na CKN 
parc.č.464/50, dražobník Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 
Košice (IČO:36 583 936), na návrh veriteľa ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 
Bratislava - Staré Mesto (IČO: 35 704 713), podľa P 1121/20 - 231/20 

ČASŤ C: ŤARCHY 
 1 Záložné právo v prospech ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava ( IČO: 35 704 

713 ) podľa V 10340/19 zo dňa 22.11.2019 na nehn. parc. reg. C KN č. 464/5, 464/50, 
rodinný dom s.č. 196 na parc. reg. C KN č. 464/50. - 517/19  

Iné údaje: Bez zápisu  
Poznámka: Bez zápisu 
 
Ohodnotenie predmetu dražby:  

Číslo znaleckého 
posudku: 

Meno znalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu: 

16/2021 Ing. Miroslav Tokár 17.05.2021 117.000,00 € 

 
Najnižšie podanie:  117.000,00 € 
 
Minimálne prihodenie:  200,00 €  
 
Výška dražobnej zábezpeky: 20.000,00 € 
 
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK9575000000004007489898, VS: 0082020, vedený 
v Československej obchodnej banke, a.s.. 
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.  
 
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 
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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 uhradiť cenu dosiahnutú vydražením 
najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. SK9575000000004007489898, 
VS: 0082020, vedený v Československej obchodnej banke, a.s.. 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: 15.07.2021 o 10.30 hod. 
    Obhliadka 2: 20.07.2021 o 14.00 hod.  
 
Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční 
po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 
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. Alena Mesárošová, notár, so sídlom Damborského 3, 949 01 Nitra. 
 

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 znáša 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. 

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 
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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. 

 

Za Dražobníka:      Za Navrhovateľa: 
V Bratislave, dňa ..... júna 2021    V Bratislave, dňa ......júna 2021 
 
 
 
 
 
 
____________________________________  ______________________________________ 
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.  ČSOB Leasing, a.s. 

Mgr. Jana Študencová, prokurista    Ing. Richard Daubner, predseda predstavenstva 

 
 
 
 
 
 
       ______________________________________ 
       ČSOB Leasing, a.s. 
       Ing. Michal Hollý, člen predstavenstva 


