
 

 

Oznámenie dražby v zmysle ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. 
o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej 

rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky 
poriadok) v znení neskorších predpisov 
 

Dovoľujeme si Vás informovať o nasledovných skutočnostiach dobrovoľnej dražby 

v zmysle ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení 

zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 

(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov:  

 

a) označenie dražobníka a navrhovateľa dražby:  

 

Dražobník: Bl Consulting, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 

35 821 132, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 25004/B 

 

Navrhovateľ dražby: Občianske združenie JUVAMEN, so  sídlom: Šoltésovej 14, 811 08 

Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 812 775 

 

b) miesto, dátum a čas otvorenia dražby:  

 

Miesto: Nákupné centrum CITY ARENA, Kollárova 20, 917 01 Trnava, pódium pre 

kaviarňou Stará Trnava 

Dátum: 19. 12. 2015  

Čas otvorenia dražby: 16.30 hod.  

 

c) či ide o opakovanú dražbu:  

 

Ide  o prvú dražbu.  

 

d) označenie a opis predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov                   

na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ak podstatným spôsobom 

ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby, opis stavu, v akom sa predmet dražby 

nachádza, a jeho odhadnutú alebo zistenú cenu:  

 

Predmet dražby:  

- futbalový dres FC Spartak Trnava s podpismi hráčov (ďalej len „futbalová dres FC 

Spartak Trnava“),  

- futbalový dres slovenskej reprezentácie s podpismi hráčov (ďalej len „futbalový dres 

reprezentačný“),  

- reprezentačná futbalová lopta s podpismi hráčov (ďalej len „futbalová lopta“). 

 

Odhadnutá cena:  

- futbalová lopta: 100,- EUR,  

- futbalový dres reprezentačný: 200,- EUR,  

- futbalový dres FC Spartak Trnava: 200,- EUR.  

 

K predmetu dražby sa neviažu žiadne práva a povinnosti, ktoré by podstatným spôsobom 

ovplyvňovali jeho hodnotu. Predmet dražby sa nachádza v dobrom stave.  

 

e) najnižšie podanie a minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby 

urobiť:  

 

Futbalový dres FC Spartak Trnava:  



 - najnižšie podanie: 200, - EUR, 

- minimálne prihodenie: 10,- EUR.  

 

Futbalový dres reprezentačný:  

 - najnižšie podanie: 200, - EUR, 

- minimálne prihodenie: 10,- EUR. 

 

Futbalová lopta:  

 - najnižšie podanie: 100, - EUR, 

- minimálne prihodenie: 10,- EUR.  

 

f) ak požaduje zloženie dražobnej zábezpeky, spôsob a lehotu na jej zloženie, 

číslo účtu a adresu miesta, kde má byť dražobná zábezpeka zložená, čo je 

dokladom o zložení dražobnej zábezpeky, výške dražobnej zábezpeky, a spôsob 

jej vrátenia; či je možné zložiť dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo 

šekom:  

 

Zloženie dražobnej zábezpeky nebude požadované.  

 

g) ak je prípustný aj iný spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením ako 

úhrada v hotovosti, uvedenie tohto spôsobu; spôsob úhrady ceny dosiahnutej 

vydražením nesmie byť pre vydražiteľa spojený s nadbytočnými ťažkosťami:  

 

Prípustný spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením je úhrada v hotovosti k rukám 

dražobníka alebo úhrada ceny dosiahnutej vydražením na účet dražobníka.  

 

h) dátum a čas vykonania obhliadky predmetu dražby, pri hnuteľných veciach 

tiež miesto konania obhliadky a organizačné opatrenia na zabezpečenie 

obhliadky:  

 

Predmet dražby je možné obhliadnuť v sklenenej vitríne Nákupného centra CITY ARENA, 

Kollárova 20, 917 01 Trnava pri kaviarni Stará Trnava v dňoch od 4. 12. 2015 do 19. 12. 

2015. 

 

i) pri spoločnej dražbe poradie, v akom budú jednotlivé predmety dražby 

dražené:  

 

Poradenie predmetov dražby:  

1. futbalová lopta, 

2. futbalový dres FC Spartak Trnava,  

3. futbalový dres reprezentačný.  

 

j) podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:  

 

Predmet dražby bude vydražiteľovi odovzdaný po úhrade ceny dosiahnutej vydražením 

k rukám dražiteľa. V prípade úhrady na účet dražiteľa bude predmet dražby vydražiteľovi 

odovzdaný po prijatí sumy dosiahnutej vydražením na účet dražiteľa bankou dražiteľa, 

úhrada na účet vydražiteľa musí byť vykonaná v deň dražby.  

 

k) meno, priezvisko a sídlo notára, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať 

notárskou zápisnicou, ak to vyžaduje tento zákon (§ 20 ods. 13 Zákona):  

 

Priebeh dražby sa nebude osvedčovať notárskou zápisnicou.  

 

l) poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Zákona:  

 

Poučenie:  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-527#f5992756
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-527#f5992765


 

(1) V prípade, ak boli porušené ustanovenia Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných 

dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch 

a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon             

č. 527/2002 Z.z.“), 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 (§ 23 Zákona č. 527/2002 Z.z.). 

 

(2) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1, je povinná oznámiť príslušnému 

okresnému úradu začatie súdneho konania. 

 

(3) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby v bode 2 sú navrhovateľ dražby, 

dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu  2. 

 

(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. 
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