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K015654

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilma Žipaj-Mišková

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Gaštanová 205, 951 75 Beladice, časť Veľké Chrašťany

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1964

Obchodné meno správcu: Slovenská insolvenčná k.s.

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzuDruh podania:

Párovská 26, 949 01 Nitra

Spisová značka správcovského spisu:

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.)

 Oznámenie o dražbe číslo  1

A. Označenie dražobníka

I. Obchodné meno/ meno a priezvisko

Slovenská insolvenčná k.s., správca úpadcu Vilma Žipaj-Mišková, nar. 13.11.1964, bytom 
Beladice, časť Veľké Chrašťany, Gaštanová č. 205, fyzická osoba oprávnená na podnikanie 
pod obchodným menom: Vilma Žipaj-Mišková - ZM TRANS, IČO: 37320971, s miestom 
podnikania Beladice č. 205

II. Sídlo/ bydlisko  

a) Názov ulice/verejného priestranstva Párovská

b) Orientačné/ súpisné číslo 26

c) Názov obce Nitra d) PSČ 949 01

e) Štát Slovenská republika

III. Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sr, Vložka číslo: 10093/N

IV.  IČO/ dátum narodenia 47 234 440

B. Označenie navrhovateľov

1. I.
Obchodné meno/ 
meno a priezvisko

Slovenská insolvenčná k.s., správca úpadcu Vilma Žipaj-Mišková, nar. 13.11.1964, bytom 
Beladice, časť Veľké Chrašťany, Gaštanová č. 205, fyzická osoba oprávnená na podnikanie 
pod obchodným menom: Vilma Žipaj-Mišková - ZM TRANS, IČO: 37320971, s miestom 
podnikania Beladice č. 205

II. Sídlo/ bydlisko  

a) Názov ulice/verejného priestranstva Párovská

b) Orientačné/ súpisné číslo 26

c) Názov obce Nitra  d) PSČ 949 01

e) Štát Slovenská republika

III. Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sr, Vložka číslo: 10093/N

IV.  IČO/ dátum narodenia 47 234 440

C.   
Miesto konania 
dražby

Notársky úrad JUDr. Jana Jánošková, Štefánikova trieda 27, 949 01 Nitra

D.
Dátum konania 
dražby

14.04.2022

E. Čas konania dražby 14:00 hod.

F. Kolo dražby Prvé

G. Predmet dražby

Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 959 vedenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Veľké 
Chrašťany, obec BELADICE, okres Zlaté Moravce ako:
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
Stavby

Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Umiest. stavby

205 928/109 9 bytový dom 1

 
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 205 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 970.
 
Legenda:
Druh stavby:
Kód umiestnenia stavby:
9 - Bytový dom
1 - Stavba postavená na zemskom povrchu
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Byt
Vchod : 1                                                    2. p.                                           Byt č. 2
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve : 87 / 348
Účastník právneho vzťahu: Vlastník
1 Žipaj Miško Dušan a Vilma Žipaj Mišková r. Gregušová, Veľké Chrašťany 205, Beladice, PSČ 951 75, SR

27K/4/2016Spisová značka súdneho spisu:

27K/4/2016 S1552

Sídlo správcu:

Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
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Dátum narodenia : 26.05.1964                   Dátum narodenia : 13.11.1964
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Poznámka
EXú, JUDr.Zuzana Kubešová, súdny exekútor, Streďanská 4055, Topoľčany vydal Upovedomenie o začatí exekúcie Ex 203/14 zriadením 
exekučn.záložn.práva na byt č.2, 2p., vch.1 v bytovom dome s.č.205 na CKN parc.č.928/109, podiel na spoločn.častiach a 
spoločn.zariad.domu 87/348, kt.sa ukladá povinnému Vilma Žipaj-Mišková-ZM TRANS, Beladice 205 zaplatiť oprávnenému istinu Arriva 
Transport Services s.r.o., Štúrova 72, Nitra. Povinnému sa zakazuje nakladať so svojim majetkom. P 322/2014-p.z.83/2014;
Titul nadobudnutia
Zmluva o prevode vlast.družst.bytu V 122/01-p.z.22/01;
 
ČASŤ C: ŤARCHY
 
Por.č.:
1 Zál.právo v prospech ost.vlast.bytov a nebyt.priest.podľa zákona č.182/92,§15čl.9/3 zmluvy o prevode
1 DÚ Zlaté Moravce vydal Rozhodnutie č.629/320/4579/10/RubL na zabezpečenie daňového nedoplatku vyplyv.z
vykonateľného výkazu nedoplatkov č.629/320/4550/10/RubL zo dňa 10.3.2010, kt.sa zriaďuje záložné právo na
nehn.byt č.2, 2p., vch.1 v bytovom dome s.č.205 na p.č.928/109, podiel na spoločn.častiach a
spoločn.zariad.domu 87/348 daňového dlžníka Vilma Žipaj-Mišková, Beladice, IČO:37320971, Z 646/2010-
č.z.159/2010
1 EXú, JUDr.Zuzana Kubešová, súdny exekútor, Streďanská 4055, Topoľčany vydal Exekučný príkaz Ex 203/14
zriadením záložn.práva na byt č.2, 2p., vch.1, v bytovom dome s.č.205 na CKN parc.č.928/109, podiel na
spoločn.častiach a spoločn.zariad.domu 87/348, kt.sa ukladá povinnému Vilma Žipaj-Mišková-ZM TRANS,
Beladice 205 zaplatiť oprávnenému istinu Arriva Transport Services s.r.o., Štúrova 72, Nitra.Z 1899/2014-
p.z.84/2014;
1 DÚ Nitra, Damborského 5, Nitra vydal Rozhodnutie č.9400503/5/3413527/2014/Mar na zabezpečenie daňového
nedoplatku vyplyv.z vykonateľného výkazu daň.nedoplatkov č.j.9416301/5/3053628/2014/Sed zo dňa 24.6.2014,
kt.sa zriaďuje záložné právo na nehn.byt č.2, 2p., vch.1 v bytovom dome s.č.205 na p.č.928/109, podiel na
spoločn.častiach a spoločn.zariad.domu 87/348 daňového dlžníka Vilma Žipaj-Mišková, Beladice, IČO:37320971,
P 302/2014-p.z.96/2014.Zákaz daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložn.práva. Oznámenie o
právoplatnosti, Z 1930/14 -p.z.119/14;
1 DÚ Nitra, Damborského 5, Nitra vydal Rozhodnutie č.9400503/5/3413009/2014/Mar na zabezpečenie daňového
nedoplatku vyplyv.z vykonateľného výkazu daň.nedoplatkov č.j.9416301/5/3052761/2014/Sed zo dňa 24.6.2014,
kt.sa zriaďuje záložné právo na nehn.byt č.2, 2p., vch.1 v bytovom dome s.č.205 na p.č.928/109, podiel na
spoločn.častiach a spoločn.zariad.domu 87/348 daňového dlžníka Vilma Žipaj-Mišková, Beladice, IČO:37320971,
P 303/2014-p.z.97/2014.Zákaz daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložn.práva. Oznámenie, Z
1931/2014.-p.z.118/2014;
1 Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra vydal Rozhodnutie č.9400503/5/4261262/2014/Mar na zabezpečenie
daňového nedoplatku z vykonateľn.výkazov daňových nedoplatkov, kt.sa zriaďuje záložné právo na nehn.byt
č.2, 2p., vch.1 v bytovom dome s.č.205 na parc.č.928/109, podiel priestoru na spoločn.častiach a
spoločn.zariad.domu 87/348 daňového dlžníka Vilma Žipaj-Mišková, Beladice, IČO:37320971,
nar.13.11.1964.Zákaz daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva.P 359/2014-p.z.107/2014;
Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti, Z 2322/14-p.z.130/14;
1 Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra vydal Rozhodnutie č.9400503/5/4460053/2014/Mar na zabezpečenie
daňového nedoplatku z vykonateľného výkazu daňových nedoplatkov, kt.sa zriaďuje záložné právo na nehn.v
LV č.959, bytu č.2, 2p., vch.1 v bytovom dome s.č.205 na CKN parc.č.928/109, podiel na spoločn.častiach a
spoločn.zariad.domu 87/348, daňového dlžníka Vilma Žipaj-Mišková, Beladice č.205, nar.13.11.1964,
IČO:37320971, P 376/2014-p.z.115/2014; Zákaz daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom
záložn.práva.Oznámenie právoplatnosti, Z 2395/2014-p.z.138/2014;
Iné údaje:
1 LV č.958
1 LV č.970
1 Oznámenie o upustení od vykon.exekúcie, Z 712/07-36/07
1 Zrušenie blokácie, Z 336/08-pvz.19/08
1 Príkaz na zrušenie exekuč. záložného práva, P 328/2010-p.z.221/2010
1 Príkaz na zrušenie upovedomenia, P 327/2010-p.z.222/2010
1 Oznámenie, Z 2598/2010-č.z.223/2010;
1 Žiadosť, P 218/2012-p.z.37/2012
1 Žiadosť, P 314/2012-p.z.65/2012
1 Oznámenie, Z 1640/2016-p.z.366/16;
1 Žiadosť, P 262/2016-p.z.497/16;
1 Žiadosť, P 263/2016-p.z.498/16;
1 Oznámenie, Z 110/2017-p.z.237/17;
 
Poznámka:
Bez zápisu.
Zapísanie majetku do súpisu oddelenej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 181/2016 z 21.09.2016, oprava zapísaných  údajov 
bola zverejnená v Obchodnom vestníku 117/2017 z 20.06.2017.
Rozsudkom Okresného súdu Nitra č. k. 7C/77/2017-68 z 08.02.2017 ktorý nadobudol právoplatnosť 22.07.2021 v spojení s rozsudkom 
Krajského súdu v Nitre č. k. 12Co/4/2020 z 27. mája 2021 došlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov tak, že do 
výlučného vlastníctva úpadcu prikázal predmet dražby.

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 2 sa nachádza na 2. p. bytového domu súpisné číslo 205, vchod 1 s príslušenstvom na pozemku CKN, parcela číslo 928/109, 
katastrálne územie Veľké Chrašťany, obec Beladice, okres Zlaté Moravce.
Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kúpeľňa, wc, chodba, špajza, šatňa a pivnica č. 2 nachádzajúca sa na I. 
PP. Vybavením bytu je všetka jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, kanalizácie) 
okrem stúpacích vedení, vrátane uzavieracích ventilov, poštových schránok a podobne.
Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva, je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo 
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bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a príslušenstva. Spoločnými časťami domu sú 
základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, vchod,  schodištia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými 
zariadeniami domu sú kotolňa, uhoľňa, kočikáreň, práčovňa, dielňa, STA, bleskozvody, vodovodné, elektrické, kanalizačné, plynové a ostatné 
prípojky, a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu. Spoločnými časťami a príslušenstvom domu sú: 
žumpa, studňa, vodáreň, spevnené plochy. Bytový dom bol skolaudovaný a odovzdaný do užívania v 1975. Celkový technický stav, 
konštrukčno-materiálové riešenie a spôsob a intenzita užívania a vykonávaná údržba objektu zodpovedá životnosti 80 rokov.
Bytový dom má dve nadzemné podlažia obytné a suterén, kde sa nachádzajú pivnice pre byty, spoločné a komunikačné priestory. Dom tvorí 
jedna sekcia. Na každom podlaží sú dva byty 3-izbové. Základy betónové pásy, nosná konštrukcia je murovaná z pórobetónových kvádrov 
hrúbky 33 cm, deliace konštrukcie murované z pórobetónových priečok hrúbky 10 cm, stropy s rovným podhľadom železobetónové stropné 
panely hrúbky 12 cm, schodisko železobetónové s povrchom keramická dlažba, chodby s povrchom keramická dlažba, strecha plochá, 
krytina strechy živičná. Vonkajšia úprava povrchov škrabaný brizolit, elektroinštalácia svetelná a motorická, okná na spoločných priestoroch 
plastové zdvojené, vstupné dvere rámové hladké s výplňou plastové, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, napojenie na verejný 
vodovod, plynovod a elektrickú sieť, kanalizácia do žumpy, bleskozvod. V roku 2015 boli vymenené okná na spoločných priestoroch a 
vstupné dvere.
Byt č. 2 bol čiastočne rekonštruovaný v roku 2000 (nový kotol ÚK), v roku 2003 (zariaďovacie predmety v kúpeľni a v kuchyni, čiastočne 
vnútorné inžinierske siete a vnútorné obklady, čiastočne nášľapné vrstvy podláh v izbách), v roku 2004 boli vymenené okná. Vybavenie bytu: 
podlaha obytných miestností drevené parkety a plávajúce drevené, dlažby ostatných miestností keramická dlažba a lino, v pivnici je betónový 
poter, rozvod studenej a teplej vody, vnútorné vybavenie: kuchynská linka, drezové umývadlo, kombinovaný sporák, rohová vaňa, umývadlo, 
splachovací záchod, sprcha, vodovodné batérie nerezové pákové. Vnútorný obklad je keramický v kúpeľni, v kuchyni, WC a vane. Okná 
plastové zdvojené, okenné žalúzie plastové, vnútorné dvere rámové a s výplňou osadené v oceľovej zárubni. Vykurovanie a príprava TÚV je 
teplovodné, zdroj kotol ÚK na zemný plyn umiestnený v pivnici, radiátory oceľové rebrové, elektroinštalácia svetelná, vnútorné omietky 
vápenné, rozvod studenej a teplej vody v plastových rúrach, rozvod kanalizácie z plastového potrubia, rozvod zemného plynu v oceľových 
rúrach.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

1 Zál.právo v prospech ost.vlast.bytov a nebyt.priest.podľa zákona č.182/92,§15čl.9/3 zmluvy o prevode
1 DÚ Zlaté Moravce vydal Rozhodnutie č.629/320/4579/10/RubL na zabezpečenie daňového nedoplatku vyplyv.z
vykonateľného výkazu nedoplatkov č.629/320/4550/10/RubL zo dňa 10.3.2010, kt.sa zriaďuje záložné právo na
nehn.byt č.2, 2p., vch.1 v bytovom dome s.č.205 na p.č.928/109, podiel na spoločn.častiach a
spoločn.zariad.domu 87/348 daňového dlžníka Vilma Žipaj-Mišková, Beladice, IČO:37320971, Z 646/2010-
č.z.159/2010
1 EXú, JUDr.Zuzana Kubešová, súdny exekútor, Streďanská 4055, Topoľčany vydal Exekučný príkaz Ex 203/14
zriadením záložn.práva na byt č.2, 2p., vch.1, v bytovom dome s.č.205 na CKN parc.č.928/109, podiel na
spoločn.častiach a spoločn.zariad.domu 87/348, kt.sa ukladá povinnému Vilma Žipaj-Mišková-ZM TRANS,
Beladice 205 zaplatiť oprávnenému istinu Arriva Transport Services s.r.o., Štúrova 72, Nitra.Z 1899/2014-
p.z.84/2014;
1 DÚ Nitra, Damborského 5, Nitra vydal Rozhodnutie č.9400503/5/3413527/2014/Mar na zabezpečenie daňového
nedoplatku vyplyv.z vykonateľného výkazu daň.nedoplatkov č.j.9416301/5/3053628/2014/Sed zo dňa 24.6.2014,
kt.sa zriaďuje záložné právo na nehn.byt č.2, 2p., vch.1 v bytovom dome s.č.205 na p.č.928/109, podiel na
spoločn.častiach a spoločn.zariad.domu 87/348 daňového dlžníka Vilma Žipaj-Mišková, Beladice, IČO:37320971,
P 302/2014-p.z.96/2014.Zákaz daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložn.práva. Oznámenie o
právoplatnosti, Z 1930/14 -p.z.119/14;
1 DÚ Nitra, Damborského 5, Nitra vydal Rozhodnutie č.9400503/5/3413009/2014/Mar na zabezpečenie daňového
nedoplatku vyplyv.z vykonateľného výkazu daň.nedoplatkov č.j.9416301/5/3052761/2014/Sed zo dňa 24.6.2014,
kt.sa zriaďuje záložné právo na nehn.byt č.2, 2p., vch.1 v bytovom dome s.č.205 na p.č.928/109, podiel na
spoločn.častiach a spoločn.zariad.domu 87/348 daňového dlžníka Vilma Žipaj-Mišková, Beladice, IČO:37320971,
P 303/2014-p.z.97/2014.Zákaz daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložn.práva. Oznámenie, Z
1931/2014.-p.z.118/2014;
1 Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra vydal Rozhodnutie č.9400503/5/4261262/2014/Mar na zabezpečenie
daňového nedoplatku z vykonateľn.výkazov daňových nedoplatkov, kt.sa zriaďuje záložné právo na nehn.byt
č.2, 2p., vch.1 v bytovom dome s.č.205 na parc.č.928/109, podiel priestoru na spoločn.častiach a
spoločn.zariad.domu 87/348 daňového dlžníka Vilma Žipaj-Mišková, Beladice, IČO:37320971,
nar.13.11.1964.Zákaz daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva.P 359/2014-p.z.107/2014;
Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti, Z 2322/14-p.z.130/14;
1 Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra vydal Rozhodnutie č.9400503/5/4460053/2014/Mar na zabezpečenie
daňového nedoplatku z vykonateľného výkazu daňových nedoplatkov, kt.sa zriaďuje záložné právo na nehn.v
LV č.959, bytu č.2, 2p., vch.1 v bytovom dome s.č.205 na CKN parc.č.928/109, podiel na spoločn.častiach a
spoločn.zariad.domu 87/348, daňového dlžníka Vilma Žipaj-Mišková, Beladice č.205, nar.13.11.1964,
IČO:37320971, P 376/2014-p.z.115/2014; Zákaz daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom
záložn.práva.Oznámenie právoplatnosti, Z 2395/2014-p.z.138/2014;
 
Vydražiteľ nadobudne predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich.

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Hodnota predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom Ing. Petra Martišku 200/2021 zo 07.11.2021. Na dražbu organizovanú 
správcom sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu (zák. č. 527/2002 Z. z.). Výška najnižšieho podania pre prvé kolo dražby 
bola stanovená správcom na sumu 63.492,74 EUR.

K.
Najnižšie 
podanie

63.492,74 EUR

L.
Minimálne 
prihodenie

500,- EUR

M. 
Dražobná 
zábezpeka

a) výška
18.000,- EUR
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b) spôsob zloženia dražobnej 
zábezpeky

Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK5011000000002922894687 vedený v Tatra 
banke a.s. pod variabilným symbolom 2742016. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou 
kartou, šekom ani v hotovosti do pokladne.

c) doklad preukazujúci zloženie 
dražobnej zábezpeky

Príkaz na úhradu peňažných prostriedkov, potvrdenie o vklade na účet.

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Minimálne 5 dní pred konaním dražby. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do lehoty na 
zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

e) vrátenie dražobnej zábezpeky Do 5. pracovných dní po skončení dražby.

N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka 
SK5011000000002922894687 vedený v Tatra banke a.s. pod variabilným symbolom 2742016, a to do 15 dní od skončenia dražby. Dražobná 
zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

O. 

Obhliadka predmetu 
dražby(dátum)

31.03.2022 o 15:00 hod.
07.04.2022 o 15:00 hod.

Miesto obhliadky Beladice, časť Veľké Chrašťany, Gaštanová 205

Organizačné 
opatrenia

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 
0919 060 480. V prípade, že sa na obhliadku nenahlási žiaden záujemca, obhliadka sa 
konať nebude.

P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

Ak vydražiteľ zaplatí úplnú cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. 
Ako náhle dražobník obdrží úplnú cenu dosiahnutú vydražením podá na príslušnú správu katastra návrh na vklad spolu s notárskou 
zápisnicou a to do 3 pracovných dní. Dražobník pred úplným zaplatením ceny dosiahnutej vydražením nie je povinný vydať zápisnicu z 
dražby a tiež ani podať návrh na vklad na príslušnú správu katastra. Dražobník po splnení uvedeného (úhrady celej ceny) vydá bez 
zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

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

S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:

1. 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.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému  okresnému 
úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, 
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
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.

T. Notár

a) titul JUDr.

b) meno Jana

c) priezvisko Jánošková

d) sídlo Štefánikova trieda 27, 949 01 Nitra
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