Lic:ffiTOR
®COV®ry

Oznámenie o opakovanej dražbe
(D 1#020)

LICITOR recovcry, k. 8. ako správca úpad" MILKO, s.i..o. ,,v konkurze``, oprávnený zorganizovat'
dražbu na účely §peňažovania majetku úpadcu v zmysle § 92 ods. ] pĺsm. d), ods. 6 zákona č. 7#005
Zz. o konkui.ze a reštrukturalizácíi (ZKR) za primeraného použitia usianovenĺ zákona č. 527#002 Z.
z. o dobrovoľných dražbách a o doplnenĺ zákona č. 323/1992 Zb. o notái.och a nolárskej činnosti
(Notár§ky poriadok) v znenĺ neskorších predpisov (d'alej len „ zákon o dobrovol.ných dražbách'')
zverejňuje podra usianovenia § 17 zákona o dobrovorných dražbách a v spojenĺ s § 92 od§. 6 ZKR

nasledovné Oznámenie o opal(ovanej dražbe:

Dražobník:

LICITOR recovery, 1(. 8.

Sl'dlo:

Sládkovičova 6, 010 01 žilina
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica

Síd lo kancelárie:
IČO:
Zapísaný:
Značka správcu:
V zastúpení:

45 393 486

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
S 1388

JUDr. Martin Šustek, LL. M., komplementár spoločnosti

Navrhovatcl.:

LICITOR recovery, k. 8.

Sídlo:

Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

Sĺdlo kancelárie:

IČO:

Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
45 393 486

Zap,'saný,

v zozname správcov vedenom Mínisterstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 1388

V zastúpení:

JUDi.. Martin Šustek, LL. M., komplementár spoločno§ti
ako §_Drávca ú_t)adcu:

MILI(O, 8.r.o. ,,v konkuRe"

IČo:

36 760 358

Sĺdlo:

Stredné Plachtince 68, 991 24 Stredné Plachtince

Mieslo koiiai`ia dražby:

v sídle notárskeho úradu -JUDr. Andrea Barancová, 8o 9ĺdlom
Dr. Herza 374A2, 984 01 Lučenec (zasadačlta -prízemie)

D.itum koii.iiiia di.ažby:

01.122020

Čas otvoreiii.i diaž.t)y:

12:00 hod.

(účastníci mín. 30 minút pred otvorením dražby)
Dražl)a:

3. kolo dražby

Predmet dražby:

Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuternosti so v5etkými
súčasťami a príslušenstvom:
Číelo LV

Kab.trihe úzmie

Ok-ný úmd'kaústrálnyodboi'

3716

Verký Kriíš

Vemý Krtĺš

Pozemky parcely rerie(ra ,.C":
I,arc. č.

Druh pozNmku

Výmera

3025/69

Z"vaJú Pl oéha a nádvorie

92m}

Zhstava]ú pl ocha a nádvorie

30mz

3025/80

Stavby na
Súp.

emkoch:
Pogtavená

Výmera

Druh a popie

čí®lo8tavby

na parc. č.

pozemku

ehvby

2641

3025"

30m2

14 - Predajný8tánok

Poznámka

Výčka époluvlaetiiíckeho podielu:

m

Číslo LV

Katastrilne územie

371

Uderiná

Okr€ený úr.d, lc.ta.tBĹlnv odboľ
Lučenec

Pozemky parcely ierietra „E":

D"h pozx!mku
Omá pôda
Omá pôda
Omá pôda
Omá póda

PaJt. č.

1093ú01
1093A02

1093ml

1093"

Výmera
406 m2

238 ml
433 mz
211 mz

Výška epoluvlastníckeho podielu:
Opi§ predmetii dražl)y:

NEHNurEĽNosTI 2

1A

NA LV C. 3716. K. Ú. VEĽKÝ

371. K. Ú. UDERINÁ

PREDAihrý sTÁNOK s. Č. 2641, K. Ú. VEĽKÝ KRTĺš, LV Č. 3716

Predajný stánok s. č. 2641 m parc. č. 3025/80 je postavený v lokalite s

pornohospodárskymi budovami, v oplotenom areáli penziónu s
reštauráciou a ďalšími predajnými stánkami s pol'nohospodár§kymi
produktamĹ v okrajovej časti mesta Veľký Krtĺš, mimo zastavaného
územia, ktorý bol daný do užĺvania v roku 2010 (podľa kolaudačného

rozhodnutja

v

prílohe

znaleckého

posudku).

Jedná

sa

o

jednopodlažnú budovu murovanqj konštrukcie s rozmermi
7,30'4,20m, so sedlovou strechou, s konštrukčnou výškou 2,60 m,
napqjenú na spoločné inžinierske siete vody, elektrickq energie a na
kanalizáciu do spo]očnej žumpy.
DísDozi čné riešen ie:

V 1. "LdzemTm priJazJ sa rLBdúd2a: _Dredlrna A eld.d_.
Technické

riešenie:

Základy

`/rátane zemných

pľác -

betónové

základové pásy s vodoro`mou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie -

murované z pórobetónových tvárníc v skladobnej hr. do 30 cm.
Stropy - drevený trámový strop s rovným podhradom z dreveného
oúkladu z tatranského profilu. Zastrešenie bez krytiny - krovy
hambálkové sedlové. Krytiny strechy na krove - pálená hladká
škridla. Klampiarske konštrukcie strechy a okien - z pozinkovaného

plechu. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné
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štukové, drevený obklad stropu, keramický obklad prí umývadle.
Vnútomé keramické obklady hygieníckých miestnostĺ - nie sú.

Úpravy vonkajšĺch povrchov - drevený obklad obvodových múi.ov.
Dvere - drevené v ocerov9 zárubni. Okná - drevené s izolačným
dvojsklom. Podlahy - keramické dlažby. Elektroinštalácia - svetelný

rozvod. Kúrenie - centrálne s panelovými radiátormi. Vnútomý
rozvod vody - plastovými rúrkami. Vnútorný rozvod kanalizácie plastovým potrubĺm. Bleskozvod.

vÝpmTZAS
V ĺJn(JCET ZASTAVANEJ PLOCHY:
PodJažie
1.NP

Výpočet zastavanej plocl`y

ZP [m2]

7,30.4,20

30,66

POZEMKYI'ARC.REGISTRA„C"K.Ú.VEĽKÝKRTÍš,LVČ.3716

Predmetné pozemky KN-C č. 3025/69 a 3025/80, v katasti.álnom území
Veľký Krtĺš, sa nachádzajú mímo zastavaného územia mesta, na
okraji,
v
oplotenom
areáli
poľnohospodárskej
farmy,
spornohospodárskymi budovami, kde sa nachádza aj penzión a
d.alšie predajné stánky, prístupné po spevnenej komunikácii.
Pozemky sú rovinaté. Technická infraštruktúra je vybudovaná,

i)riamo napojené na elektrickú energiu a vodu. Dopravná dostupnost.
autom do centra ine§ta do 15 minút, v meste bez mestskej hromadnej
dopravy. V súčasnosti je vstup na hodnotené pozemky cez súkromné
pozemky, ale je tu aj možnost` vstupu cez pozemky Slovenského
pozemkového fondu, preto sa neuvažuje s redukujúcimi faktormi.
Funkčné využitie lokality, podra územného plánu mesta sa jedná o

plochu zariadení pornohospodárskej výroby.
Parc. č.

3025/693025m

Výmera

Druh pozemku

Podiel

Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie

1^

92m2

1/1

30m2

POZEMKY PARC. REGIS"A „E", K. Ú. UDERINÁ, OKRES LUČENEC, LV Č.

371

Pi.edmetné pozemky KN-E č. 1093#01 a 1093/301, v kalasti.álnom

územĺ Uderiná, obec Lovinobaňa, okres Lučenec, sa nachádzajú v
zastavanom územl obce, na jej okraji, v oplotenom areáli Farmy
Uderiná, ktorý je prístupný po spevnenej panelovej
areáli sa nachádzajú poľnohospcdárske stavby využĺvané na pornohospodár§ku výrobu. Jedná sa o
sú čiastcťne zastavané poľnohospodárskymi stavbami,

komunikácii. V
haly, ktoré sú
pozemky, ktoré
a zvyšná čast'

pozemku je dvor a vnútroareá]ové komunikácie. Pozemky sú
rovínaté až mierne svahovjté, prístupné cez pozemky súkromných
vlastníkov, čo je redukujúcim faktorom. Technická infraštruktúra je
vybudovaná, priamo napojené na elektrickú energiu a plyn.
Dopravná do§tupnost. obce je autobusovou dopravou. Pozemky,
ktoré sú evidované na mape určeného operátu, boli Ídentifíkované na
katastrálnej mape ako časi' parcely I(N -C č. 312/1 zastavané plochy a
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nádvoria o výmere 57 868 m2, v zastavanom územĺ obce, právny
vzt.ah k parcele C nie je evidovaný na liste vlastnĺciva.

Pa". č.

Druh pozemku
]093„01

•

Výme,a

Podiel

. ...=Ornápôda

|

'

1093ml

2o3 mz1216,5om]
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PozEMKyREGisTm,,E"zApĺsANÉNALVČ.371

Predmetné pozemky sa nachádzajú v juhovýchodnej časti atravilánu
katastrálneho územia Uderjná. Pri'stup do danei. 1okalíty je možný

pol.nou r`espevnenou cestou. Jednotlivé pozemky aú bez
samostamélio pri'§tupu. Pozemky sú využívané v rámcí bloku

pol'nohospodárskei. pôdy ako trvalý trávny poi.ast na produkciu
trávnej hmoty alebo pasenje zvierat.
Parc. č.1093#02,k. ú. Uderíná,

l popi8

MlemtrávyPasenbreho e svahovitý pozemok - južný svah,naOPaleboTTP,zča§tivyužívanýÍm(ovce)azčastíporastenývouvefEetácí
LV č. 371

Ou.Miernesvahovitýpozemok - južný svah,trávynaOPaleboTI`Pzča§tívyužĺvanýpasenĺm(ovce)azčastiporastenýbrehovouveetá.

1093/302,k. ú. Uderiná,
LV č. 37]

E

CIOu.

Opis§tav`ii.ľedmehdražby:Predmetdražbysadražítakako,,stojíaleží".
Práva a záväzl<y

viaznuce na predmete
dľažby,

Ligt vlastnĺctva č. 3716

Rozhodnutie Mesta Rimavská Sobota o zriadenĺ záložného práva č.
Práv/D/21-2013DZNPO-3 v zmysle listíny zo dňa 11.102013 -Z
2582/13 -1035#013;

Záložné právo v prospech Daňového úradu Ban§ká By§trica zriadené
Rozhodnutím č, 96m503/5/5028369#013/mr zo dňa 11.1120B -Z
3235/13 -1252/13,.

Dňa 31.10.2016 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonaníe exekúcie

zriadenĺm exekučného záložného práva r`a nehnutelhosti č. EX
869Ä!016 zo dňa 14.10.2016 -Z 2425/16 - vz 1223/16 ( ExÚ Rimavská

Sobota,JUDr.Ing.JánGasper,I'hD.,oprávnený:ObecLovinobaňa);
Dňa 25.] 1.2016 sa zapísuje Exekučný prĺkaz na vykonanie exekúcie
zriadeni'm exekučného záložného práva na nehnutel.nost. č. EX
1232#016 zo dňa 18.11.2016 -Z 2615/16 -vz 1319/16(ExÚ Rimav§ká

Sobota,JUDr.Ing.JánGa§per,PhD.,oprávnený:ObffLovinobaňa).

Pfoznámk ..
Dňa 02.09.2016 sa poznamenáva Upovedomenie o začaw exekúcie
zriadením exekučného záložného práva na nehnuternosti č.
EX
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869#016 zo dňa 19.08.2016 . P 541/20]6 -vz ]002/16 ( ExÚ Rimavská
Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.);

Dňa 26.10.2016 sa poznamenáva Upovedomenie o začatĺ exekúcje

zriadením exekučného záložného práva na nehnuternosti č. EX
870ú016 zo dňa 5.10.2016 - P 672/16 - vz 1204/16 ( ExÚ Rimavská

Sobota, |UDr. lng. Ján Gasper, PhD., oprávnený: Obec Lovinobaňa);
Dňa 26.10.2016 sa pozmmenáva Upovedomeníe o začatí exekúcie
zriadenĺm exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX
871ú016 zo dňa 5.10.2016 - P 673/16 - vz 1205/16 ( ExÚ Rímavská

Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., oprávnený: Obec Lovinobaňa);

Dňa 26.10.2016 sa poznamenáva Upovedomenie o 2ačatí exekúcie
zriadením exekučného záložného práva na nehnuterností č. EX
1232#016 zo dňa 19.8.2016 - P 674/16 - vz 1206/16 ( ExÚ Rimavská

Sobota, JUDr. Ing. Ján Ga§per, PhD., oprávnený: Obec Lovinobaňa).
List vlastnĺctva č. 371

Rozhodnutie o zriader`ĺ záložného práva v prospech Daňového úradu
Banská

Bystrica,

Nová

13,974

04

Banská

Bystrica

č.9600503/5A5028369#013Dur z 9.12.2013 na pozemky registra E KN
parc.č.1093#01,1093#02,1093/301,1093/302 na podiel 82 -Z 6083/1311/14;

Záložné právo v prospech: Daňový úrad Banská Bystríca, Nová 13,
974 04 Bansltá By§ti.íca č. 102970154#016 z 07.06.2016, na pozemky

registra E KN parc.č.1093#01,1093#02,1093/301, 1093/302, na podiel
8 2, zapĺsané 15.06.2016, Z 2200/16 -119/16;

Exekučný prĺkaz na vykonanie exekúcíe zriadením exekučného
záložného práva v prospech oprávneného: Obec Lovinobaňa, SNP
356/1, lovinobaňa, IČO: 00 316172, č. EX 1232^016 z 18.11.2016 (Ex.

úrad R. Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.), na podiel 82, na
pozemky registra E KN p.č. 1093/201, 1093ú02, 1093/301, 1093/302, Z
5048/16, zapĺsané 25.11.2016 -v. z. 322/16.

Poznómky,
Počas

trvar`ia

záložného

práva

č.9600503/5/5028369/2013mur

z

22.]1.2013 sa v zmysle ustanovenia § 81 ods.2 zákona č.563#009 Z.z.

zakazuje

naklada['

s

predmetom

záložného

práva

bez

predchádzajúceho súhlasu správcu dane na pozemky registra E KN
parc.č.1093#01,1093/202,1093/301,1093/302 na podiel 8 2-P 1577/]3zapísané 2.1.2014 -2/14;

Počas trvania záložného práva č.102970154/2016 z 19.04.2016 sa v

zmysle ustanovenia § 81 ods2 zákona č.563#009 Z.z. zakazuje
nakladat. s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho
súhlasu správcu dane na pozemky registra E KN parc.č.1093#Ol,
1093#02, 1093/301, 1093/302, na podíel 8 2, P 549/16, zapísané
03.06.2016 -61/16,.
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Upovedomenie o začati exekúcie zriadením exekučného zá]ožného
práva

v prospech

oprávneného:

Obec Lovinobaňa,

SNP 356/1,

Lovinobaňa, IČO: 00 316172 č. EX 869Ä2016 z 19.08.2016 (Ex. úrad R.

Sot)ota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.), na podiel 82, na E KN
p.č.1093&01,

1093Ä!02,

1093mi,

1093/302,

P

1035/16,

zapĺsané

05.09.2016 -270/16,.

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadenĺm exekučného záložného

práva

v prospech

oprávneného:

Obec Lovinobaňa,

SNP 356/1,

Lovinobaňa, IČO: 00 316 172, č. EX 870ú016 z 5.10.2016 (Ex. úrad R.

Sobota, JUDr. lng. Ján Gasper, PhD.), na podie] 82, na pozemky
registra E KN p.č. 1093#01, 1093#02, 1093/301, 1093/302, P 1371/16,
zapísané 27.10.2016 -v. z. 297/16;

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučnél`o záložného

práva

v prospech

oprávneného:

Obec Lovinobaňa,

SNP 356/1,

Lovinobaňa, IČO: 00 316172, č. EX 871#016 z 5.10.2016 (Ex. úrad R.

Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.), na podiel 82, na pozemky
registra E KN p.č. 1093A01, 1093ú02, 1093/301, 1093/302, P 1372/16,
zapĺsané 27.10.2016 -v. z. 298/16;

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného
práva

v prospec`h

oprávneného:

Obec

Lovinobaňa,

SNP 356/1,

Lovinobaňa, IČO: 00 316172, č. EX 1232ÁZ016 z 19.082016 (Ex. úrad R.

Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.), na podiel 82, na pozemky
registra E KN p.č. 1093C01, 1093C02, 1093ml, 1093/302, P 1373/16,
zapĺ§ané 27.10.2016 -v. z. 299/16.

Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražitera udelením prĺklepu.

Poznán`ka:

PRECHODOM vlashíckeho práva (speňaženĺm) zanikajú všetky
záložné práva postupom podra § 93 od§. 2 Zákona č. 7#005 z. z. o
konkurze a

reštrukturalizáciĺ v

znenĺ neskorších predpisov, ak

predtým nezanikli postupom podra § 28 ods. 2 uvedeného zákona.
Všeobecná hodnota
i)od]`a \Jyhlášky

492/2004 ?,. z.:

20.000,-€

zm.ilecltý posudo]( č.:

18/2019 zo dňa 16.06.2019

(slovom: doadsaťtisíc eur)

\Jyi)racoval:
zi`alecký posLid()k č.:

Ing. Emĺlia Ha§fl(ová, znalec v odbore stavebníctvo
19/2019 zo dňa 21.062019

v),p,.aco\,al:

Ing. Marta Čabová, znalec v odbore pornohospodárstvo

ľ\'`lj,,ižšie[)Odanie;

10.000,-€

(slovom : desaťtis{c eur)

Mi]`ĺii`álne i>iĺhodei`ie:

200,-€

(sJot)om.. duesío cwr/

L)ražoL)názábez})ek,`:

2.000,-€

(slovorn: dvetistc eur)
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Spósob zloženia
d.ažobnej zábe2,peky:

1. bezhotovostný prevod na účet konkurznej podstaty, vedený v Tatra
banka, a.s. pod V.S.: 12020, SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX,

IBAN: SK471100 0000 0029 4104 0046, na.ineskôr do otvorenia dražby

spreukázaním sa potvrdenĺm oúhrade zákonom povoleným
spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobnĺka najne§kôr pred otvormím

dražby.
3. vo forme bankovej záruky.
Doklad o zložení

dražobnej zábezpeky:

1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške
dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do
otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná m účet
dražobnĹka.

2. hotovost' vo výške dražobnej zábezpeky
3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej
zárul(y.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zloži(' šekom ani pla(obnou
kar'ou.
Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky:

Najne®kôr do otvorenia dražby.

Adresa na zloženie
dražobnej zál)ezpeky:

LICITOR recovery, k. s., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, alebo v

mieste konania dražby, najneskôr pred otvorením dražby.
Vrátenie dražol)nej
zábezpeky:

Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku,
bude dražobná zábezpeka vrátená najneskôr do 7 dnĺ odo dňa
konania dražby.

Spôsob úhrady ceny
do§iahnulej
\')Jdľaže[iím:

Vydražíter je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydraženíim
bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, vedený vTatra
banka asv SWIFT TAIRA banka, as.: TA" SK BX, IBAN: SK471100
0000 0029 4104 0046, a to do 15 dnĺ odo dňa skončenia dražby.

Dražobná zábezpeka sa
dosiahnuftj vyd raženĺm.
Temii'n obhliadky:

vydražitel.ovi

započítava

do

ceny

1. termín: 13.11.2020 o 13:30 hod.

2. termín: 25.112020 o 13:30 hod.
Orgaiiíz{ičiié oi)atrenia:

Záujemcovia ovykonanie obhliadky sa prih]ásia telefonicky
najne§kôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky m t. č. :
0905/447 835. Stretnutie záujemcov sa uskutoční Drecl PredainÝm

ffiT`JĹm e, čt 2ó41, v ot>cÍ Ve[k.Ý KrtĺL okm VeTk,Ý J(rtq=
V zn`ysle § 12 od8. 2 a § 13 zálcona č. 527m02 Z.z. o dobrovorných

d+ažbách je vlastnĺk predmetu dražby, držiier alebo nájomca
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povínný
umožnit'
riadnu
v stanovených temínoch.

obhliadku

predmetu

Nadobudnutie

vlastníckeho práva

k predmetu dražby:

Ak vydražiter 2aplatí cenu dosiahnutú vydraženĺm v ustanovenej
lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu.
Dražobnĺk vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí
vlastnĺckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydraženl
predmetu dražby a v prlpadcw:h, v ktorých sa o priebehu dražby
§pisuje notárska zápisnica vydá dražobnĺk vydražiteľovi dve
vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najne§kôr do 5
dní.

Podmienky
odovzdania
pľedmelu dražby:

Po nadobudnutĺ vla§tnĺckeho práva alebo iného práva k predmetu
dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiterovi
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné

práva vydražitera k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuternost', podnik alebo jeho čast. je predchádzajúci
vlastnĺk povinný v zmysle ustanoveriia § 29 ods. 2 zákona č. 527ú002
Z. z. o dobrovoľných dražbách, odovzdať vydražený predmet dražby
r`a základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
a doloženia totožnosti vydražitel.a bez zbytočnýcl` prieťahov
vydražiteľoví. V prĺpade, ak predchádzajúci vlastnĺk nepo§kytne
nevyhnutnú súčinnost. pri odovzdaní predmetu dražby a v prlpade
akejkorvek spôsobenej Škody, ktorá by vznikla v súvi§lo§ti s jeho
protiprávnym konaním, môže byť zaviazaný na jej úhradu podra §
33 ods. 8 zákom č. 527/2m2 Z. z. odobrovoľných dražbách
v spojitosti s § 420 a nasl. Občianskeho zákonnĺka.
Všetky náklady spojené s odovzdanĺ a prevzatlm predmetu dražby
nesie

vydražiter.

Nebezpečen§tvo

škody

na

predmete

dražby

prechádza z navrhovateľa dražby na vydražitera dňom odovzdania
predmetu dražby.
Uprlzol.Ilel`ie:

Účastníkom dražby môže byt. osoba, ktorá splňa podmienky
ustanovené zákonom č.527#002 Z. z. o dobrovorných dražbách a
dostavíla sa s cieľom urobit' podanje.

Upozorňujeme

všetky

osoby,

ktoré

majú

k

predmetu

dražby

predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázat' najneskôr do
začatia dražby a môžu ich uplatnit' na dražbe ako dražitelia.
I,()učel\ie:

V zmysle § 21 zákona č. 527#002 Z. z.:

(ods. 2) V prĺpade, ak sa spochybňuje platnost. záložnej zmluvy alebo
boli porušené ustanovenia zákona o dobrovorných dražbách, móže

osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadat.
súd, aby určil neplatnost' dražby. Právo domáhat. sa určenia
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neplatnosti dražby zaníká, ak sa neuplatní do tr"h mesiacov odo dňa
príklepu okrem prĺpadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchanĺm trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v
ktorom má predchád2ajúci vlastník predmetu dražby v čase priklepu
hlásený trvalý pobyi podra zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásenĺ pobytu

)venej

občanov Slovenskej republiky a registrí obyvatel.ov Sloveiukej
republiky v znenĺ zákom č. 454A004 Z. z.; v tomto pri'pade je možné

<Iepu.

ldnutĺ

domáhat. sa neplatnosti dražby aj po uplynuti' tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá čast. dražby, ktorej sa takýto
rozsudok týka.

•ažmĺ

ražby
dve
do5

(ods. 3) Cboba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je
povinná oznámit. prĺslušnému okresnému úradu začatie súdneho
komnĺa.

(ods. 4) Účastnĺkmi súdneho konania o neplatnost' dražby podľa
odseku
2
sú
navrhovateľ dražby,
dražobník,
vydražiter,

Inehl
eroví
asú
íiné

predchád2ajúci vlastnĺk a dotknutá osoba podľa odseku 2.

(ods. 5) Ak vydražiter zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za
neplatnú, účinky prĺklepu zanikajú ku dňu prĺklepu.

(ods. 6) Neplatnost. dražby nie je možné vyslovit. z dôvodu
oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčjnou oneskoi.eného začatia
dražby konanie jnej dražby tým istým dražobníkom na tom istom
mieste a ak neumožnil vlastnlk predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá
má k predmetu dražby iné ako vlastnĺcl<e právo, vykonat. riadnu
obhliadku predmetu dražby.
Noiáľ osvedčujúci

priebeh dražl}y;

JUDr. Andrea Barancová, so sĺdlom Dr. Herza 374/12, 984 01 Lučenec

V Banskej Bystrici, dňa 10.] 1.2020

správca úpadcu
M]LKO, §.r.o. „v konkurze``
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OSVEDČENIE
o pravosti podpjsu
Podľaknihvo.qvedčovanjapravostioodoisovosvcdčuiemi)mvosťpodpisu:JUI)i..MartlnŠuslekLL.M

ktorého(ej)
"o2nosťsomzistil(a)zákonnýmspôsobom,spósobzisteniatotožnosti:platnýdokladtoto2nosti-uradnýdoklad
Občiansky preukaz, §éri@ a/alebo čĺslo.
cbrý(á) podpis na listine uzml(a) za svoj vlasmý. Centrálny
rcgisterosvedčenýchpodpisovprideljlpodpisuporadovéčĺslo0849283n020.

Žilina dňa 11. ] 1.2020
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