Cenník úkonov pre účely náhrady výdavkov:
Dražobníkovi patrí popri odmene za výkon pri príprave a vykonaní dobrovoľnej dražby aj
náhrada paušálnych výdavkov a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania.
Náhrada paušálnych výdavkov patrí dražobníkovi pri upustení od prípravy dražby v zmysle
§ 19 ods.1, zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Náhrada paušálnych výdavkov zahŕňa
najmä
a) náklady na vedenie spisu - 66 €
b) náklady na cestovné - 0,42 € / km
c) náklady na poštovné - 1,80 €/ ks
d) náklady za služby elektronických komunikácií, - 0,10 €/ min
e) náklady na šetrenie pomerov dlžníka v informačných systémoch štátnej správy – 5 € + správny
poplatok
f) iné administratívne náklady (spracovanie žiadostí, požiadaviek, informácií) - 35 €/ks
g) administratívne náklady spojené s vykonaním úkonu v rámci komunikácie s dlžníkom
odstupňované podľa výšky pohľadávky
• do 160,00 eura pohľadávky 12,00 eur,
• nad 160,00 eura do 660,00 eura - 12,00 eur + 1,30 eura za každých 35 eur prevyšujúcich sumu
160,00 eur,
• nad 660,00 eura do 6 600,00 eura 40,00 eur + 9,00 eur za každých 330,00 eur prevyšujúcich sumu
660,00 eur,
• nad 6 600,00 eura do 33 100,00 eura 220,00 eur + 16,00 eur za každých 1650,00 eur prevyšujúcich
sumu 6 600,00 eura,
• nad 33 100,00 eura 486,29 eur + 6,00 eur za každých 3 319,39 eur prevyšujúcich sumu 33 100,00
eura.
h) prevzatie a naštudovanie nového prípadu – 66 €
i) náhrada času stráveného cestovaním – každá začatá polhodina – 13 €
(3) Nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania sú preukázané, odôvodnené a účelne
vynaložené výdavky pri príprave a vykonaní dražby hnuteľných vecí a nehnuteľností, podniku,
ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami najmenej však:
-

náklady na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 300,00 €
náklady na odmenu a náhradu hotových výdavkov notára vo výške 350,00 €
náklady na uverejnenie oznámenia v NCrDr 100,00 €
náklady na vyhlásenia oznámenia o dražbe spôsobom v mieste obvyklým +
náklady súvisiace z ohliadkou predmetu dražby 250,00 €
náklady na inzerciu v tlači vo výške 150,00 €
náklad za prenájom dražobnej miestnosti vo výške 40,00 €
náklady na činnosť licitátora vo výške 60,00 €
náklady na poštovné, cestovné a úradné overovanie listín vo výške 50,00 €

Náhrada paušálnych výdavkov
(1) Dražobníkovi patrí náhrada paušálnych výdavkov vo výške 300 eur.

(2) Ak sa vymáhaný nárok splní do okamihu začatia dražby alebo nastane iný dôvod na
upustenie od dražby, patrí dražobníkovi náhrada paušálnych výdavkov podľa odseku 1 v
rozsahu 50 %.

Náhrada nevyhnutných výdavkov
Dražobníkovi pri príprave a vykonaní dražby patrí náhrada nevyhnutných výdavkov
spojených s vedením konania v rozsahu, v akom ich vynaložil podľa § 25 ods. 1. zák. č. 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách ( právne zastúpenie v sporoch)

Náhrada výdavkov za konverziu dokumentov
Za konverziu dokumentov potrebných na elektronické podanie na súd resp. iný štátny orgán
patrí dražobníkovi náhrada paušálnych výdavkov spojená s týmito činnosťami takto:
a) 0,10 eur za každú naskenovanú stranu a
b) 0,50 eur za každý dokument.
c) 0,15 eur za kopírovanú stranu

Náhrada výdavkov za manipuláciu so spismi
Dražobníkovi patrí náhrada výdavkov za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú aj
začatú hodinu vo výške 15,00 eur.
K sumám je účtovaná príslušná sadzba DPH ( okrem poštových služieb )

Platný od 01.01.2015

