
                                                    

Lumax Slovakia s.r.o. 

Oznámenie o spoločnej dobrovoľnej dražbe 

č. 2/2020 

 

Navrhovateľ dražby: UNIX Auto, s.r.o. 

Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 

IČO: 46 170 740 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Odd.: Sro, vložka č. 113287/B 

zastúpená konateľkou Ing. Janou Hojcskovou 

 

Dražobník:   Lumax Slovakia, s.r.o. 

Rozálka 2, 902 01 Pezinok 

korešpondenčná adresa: Tri Vody I. č. 28, 900 45 Malinovo 

IČO: 46 642 293 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: Sro, vložka číslo 81016/B 

zastúpená konateľom Petrom Dudákom 

Mobil: 0948 167 168, Mail: info@drazbyrealit.sk 

 

Dátum konania dražby: 06.03.2020 

 

Čas otvorenia dražby:  17:00 hod. 

 

Miesto konania dražby: Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (Kultúrny dom, malá sála) 

 

Opakovanie dražby:  prvá spoločná dražba (1. kolo) 

 

Označenie, opis, opis stavu Predmetov dražby a poradie, v akom sa budú Predmety 

dražby dražiť: 

Predmetom spoločnej dražby sú nasledovné hnuteľné veci (ďalej len „Predmety spoločnej 

dražby“).  

 

1./ Fiat Doblo 1,3 MTJ 55 kW, EČ: BL718OR, rok výroby: 2010, VIN: 

ZFA22300005712935, počet najazdených km: 229.150 km, miesto, kde sa vozidlo nachádza: 

Bratislava, znalecká cena: 800,-€ 

 

2./ Volkswagen Caddy 1,6 TDI 55 kW, EČ: BL793PZ, rok výroby: 2012, VIN: 

WV1ZZZ2KZDX002555, počet najazdených km: 322.965 km, miesto, kde sa vozidlo 

nachádza: Banská Bystrica, znalecká cena: 400,-€ 

  



3./ Volkswagen Caddy 1,6 TDI 55 kW, EČ: KN265DK, rok výroby: 2012, VIN: 

WV1ZZZ2KZDX002737, počet najazdených km: 429.474 km, miesto, kde sa vozidlo 

nachádza: Banská Bystrica, znalecká cena: 800,-€ 

 

4./ Volkswagen Caddy 1,6 TDI 55 kW, EČ: BL640PV, rok výroby: 2012, VIN: 

WV1ZZZ2KZDX002510, počet najazdených km: 474.969 km, miesto, kde sa vozidlo 

nachádza: Bratislava, znalecká cena: 660,-€ 

 

5./ Volkswagen Caddy 1,6 TDI 55 kW, EČ: BL200PT, rok výroby 2011, VIN: 

WV1ZZZ2KZBX238967, počet najazdených km: 334.409 km, miesto, kde sa vozidlo 

nachádza: Košice, znalecká cena: 850,-€ 

 

6./ Volkswagen Caddy 1,6 TDI 55 kW, EČ: KN158DS, rok výroby: 2013, VIN: 

WV1ZZZ2KZEX022138, počet najazdených km: 450.210 km, miesto, kde sa vozidlo 

nachádza: Košice, znalecká cena: 960,-€ 

 

7./ Volkswagen Caddy 2,0 SDI 51 kW, EČ: BL298VA, rok výroby: 2008, VIN: 

WV1ZZZ2KZ9X045996, počet najazdených km: 477.983 km, miesto, kde sa vozidlo 

nachádza: Košice, znalecká cena: 500,-€ 

 

8./ Volkswagen Caddy 2,0 SDI 51 kW, EČ: BL286NM, rok výroby: 2006, VIN: 

WV1ZZZ2KZ6X073311, počet najazdených km: 520.411 km, miesto, kde sa vozidlo 

nachádza: Prešov, znalecká cena: 500,-€ 

 

9./ Volkswagen Caddy 1,6 TDI 55 kW, EČ: BL573OJ, rok výroby: 2011, VIN: 

WV1ZZZ2KZBX240314, počet najazdených km: 332.151 km, miesto, kde sa vozidlo 

nachádza: Prešov, znalecká cena: 1.050,-€ 

 

10./ Volkswagen Caddy 1,6 TDI 55 kW, EČ: BL005NV, rok výroby: 2012, VIN: 

WV1ZZZ2KZDX003881, počet najazdených km: 332.053 km, miesto, kde sa vozidlo 

nachádza: Prešov, znalecká cena: 1.050,-€ 

 

11./ Volkswagen Caddy 1,6 TDI 55 kW, EČ: KN298EH, rok výroby: 2012, 

VIN:WV1ZZZ2KZDX002471, počet najazdených km: 247.404 km, miesto, kde sa vozidlo 

nachádza: Bratislava, znalecká cena: 1.250,-€ 

 

12./ Volkswagen Caddy 1,6 TDI 55 kW, EČ: BL753RA, rok výroby: 2011, VIN: 

WV1ZZZ2KZBX240380, počet najazdených km: 350.577 km, miesto, kde sa vozidlo 

nachádza: Prešov, znalecká cena: 1.050,-€ 

 

13./ Volkswagen Caddy 1,6 TDI 55 kW, EČ: BL580OJ, rok výroby: 2011, VIN: 

WV1ZZZ2KZBX240210, počet najazdených km: 274.825 km, miesto, kde sa vozidlo 

nachádza: Bratislava, znalecká cena: 1.300,-€ 

 

14./ Volkswagen Caddy 1,6 TDI 55 kW, EČ: BL522NI, rok výroby: 2011, VIN: 

WV1ZZZ2KZBX238984, počet najazdených km: 276.443 km, miesto, kde sa vozidlo 

nachádza: Bratislava, znalecká cena: 1.200,-€ 



 

15./ Volkswagen Caddy 1,6 TDI 55 kW, EČ: KN216DK, rok výroby: 2012, 

VIN:WV1ZZZ2KZDX002576, počet najazdených km: 359.189 km, miesto, kde sa vozidlo 

nachádza: Prešov, znalecká cena: 1.000,-€ 

 

16./ Volkswagen Caddy 1,6 TDI 55 kW, EČ: KN205DK, rok výroby: 2012, 

VIN:WV1ZZZ2KZDX002708, počet najazdených km: 367.049 km, miesto, kde sa vozidlo 

nachádza: Prešov, znalecká cena: 950,-€  

 

17./ Škoda Octavia 1,2 TSI 77 kW, EČ: BL636RK, rok výroby: 2013, VIN: 

TMBAB7NE1E0075485, počet najazdených km: 220.864 km, miesto, kde sa vozidlo 

nachádza: Bratislava, znalecká cena: 2.050,-€ 

 

Predmety spoločnej dražby sa dražia v stave ako stoja a ležia v deň konania dražby. 

 

Práva a záväzky viaznuce na Predmetoch spoločnej dražby: 

Na Predmetoch spoločnej dražby neviaznu žiadne záväzky alebo iné práva. 

 

Najnižšie podanie: 

Najnižšie podania pre jednotlivé Predmety spoločnej dražby sú totožné so znaleckou cenou 

Predmetov spoločnej dražby, bez možnosti zníženia, uvedené v Označení, opise, opise stavu 

predmetov dražby. Znalecké posudky boli vyhotovené Ing. Petrom Kováčom, znalcom 

v odbore cestná doprava, e.č. 911750. 

 

Minimálne prihodenie:  Pre predmety spoločnej dražby č. 1./ až 17./ je výška 

minimálneho prihodenia 50,-€ (slovom päťdesiat eur). 

 

Dražobná zábezpeka: NIE 

  

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: SK70 1100 0000 0029 2087 5175, 

vedený v Tatra banke, a.s.. Ak cena dosiahnutá vydražením nie je vyššia ako 6 640 eur, je 

vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. 

  

Registrácia účastníkov dražby: v mieste konania dražby, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo 

(Kultúrny dom, malá sála), dňa 06.03.2020 od 16:00 hod. do 17:00 hod. 

 

Obhliadka predmetov spoločnej dražby:  

Obhliadka predmetov dražby č. 1./, 4./, 11./, 13./, 14./ a 17./ sa uskutoční dňa 25.02.2020 od 

10:00 hod. do 11:00 hod. na adrese Stará Vajnorská 37, Bratislava.  

Obhliadka predmetov dražby č. 2./ a 3./ sa uskutoční dňa 25.02.2020 od 14:00 hod. do 15:00 

Hod. na adrese Zvolenská cesta 177, Banská Bystrica.  

Obhliadka predmetov dražby č. 8./, 9./, 10./, 12./, 15./ a 16./ sa uskutoční dňa 24.02.2020 od 

11:00 hod. do 12:00 hod na adrese Jesenná 12, Prešov.  



Obhliadka predmetov dražby č. 5./, 6./ a 7./ sa uskutoční dňa 24.02.2020 od 13:00 hod. do 

14:00 hod na adrese Rosná 7, Košice.  

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode 

s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 907 

381 725. 

 

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. 

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby: 

1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník 

vydražiteľovi predmet dražby do 7 dní 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. 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 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: 

V Bratislave, dňa  14.02.2020 

...................................................................... 

Lumax Slovakia, s.r.o. 

Peter Dudák, konateľ spoločnosti 

 

 

za Navrhovateľa: 

V Bratislave, dňa  14.02.2020 

...................................................................... 

UNIX Auto, s.r.o. 

Ing. Jana Hojcsková, konateľka spoločnosti 


