Rodinný dom Streda nad Bodrogom
Naša značka: PSO061/19
Navrhovateľ dražby:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky
Dražobník:
Platit sa oplatí s.r.o.
Znalecká hodnota:
21 100,00 €
Kontaktná osoba:
Schmidt Jozef
02 / 322 02 731
schmidt@platitsaoplati.sk
Miesto konania dražby:
Manažérska učebňa P. F. Druckera č. 207, 2. poschodie, TeleDom Hotel,
Timonova č. 27, 040 01 Košice.
Termín dražby::
14.11.2019 o 09:30 hod
Termín obhliadky č. 1:
28.10.2019 o 15:15 hod
Termín obhliadky č. 2:
13.11.2019 o 15:15 hod
Dražobná zábezpeka:
5 000,00 €
Najnižšie podanie:
21 100,00 €
Popis:
Dražba - Rodinný dom súpisné č. 196, na ulici Záhradná v obci Streda nad Bodrogom, postavený na
pozemku parcelné č. 1001/3. K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 1001/1, parcelné č. 1001/2, parcelné č.
1001/3, parcelné č. 1001/4, parcelné č. 1002, parcelné č. 1003 o celkovej výmere 955 m2.
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu
dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení
neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k
dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani
dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Jedná sa o RD súpisné číslo 196 nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v zastavanom území obce Streda nad
Bodrogom v lokalite s bežným hlukom mimo stredu obce. Rodinný dom s jedným nadzemným podlažím, postavený
v roku 1946. Menšia rekonštrukcia bola vykonaná v roku 1996, kedy sa vytvorili priestory pre kúpeľňu s WC,
komoru a kuchyňu. Zároveň sa v obytných miestnostiach položila laminátová podlaha a v ostatných miestnostiach
keramická dlažba. Prístavby k rodinnému domu boli realizované v roku 2002 v rozsahu predsiene a dvoch izieb jedna za predsieňou a druhá za rodinným domom. Prístup z ulice, z komunikácie so spevneným povrchom. Rodinný
dom je dispozične členený na 5 obytných miestností a príslušenstvo, ktoré tvoria: predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC
a komora. Ceu predsieň je hlavný vchod do rodinného domu. Prízemie rodinného domu má základy z lomového
kameňa a betónové s vodorovnou izoláciou. Nosné obvodové murivo pôvodnej stavby murované z kameňa hr. 500
mm a prístavby z plynosilikátových tvárnic hr. 300 mm. Vnútorné deliace steny murované z kameňa, pálených
tehál a pórobetónových tvárnic. Stropy nad 1. NP sú drevené trámové s rovným sádrokartonovým
podhľadom. Krov nad celým domom je sedlový, hambálkový s valbami a krytinou z pálených jednodrážkových

škridiel. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava fasády zo striekaného brizolitu a
vápenno cementová hladká. Vnútorné omietky vápenné, štukové. Okná sú drevené zdvojené, vchodové dvere
dvojkrídlové drevené, vnútorné hladké plné v drevených a oceľových zárubniach.
Analýza polohy nehnuteľnosti: Nehnuteľnosť sa nachádza v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov v blízkosti
hranice s Maďarskom. Jedná sa o nehnuteľnosť umiestnenú mimo stredu obce v zastavanom území obce v lokalite
s bežným hlukom. Doprava: autobusová. Vzdialenosť do okresného mesta Trebišov 36 km cca. 35 min autom.
Počet obyvateľov cca. 2240.

