LIC TOR®
ecoveľy

Oznámenie o opakovanej dražbe
(D 1/2020)

LICITOR recovery, k. s. ako správca úpadcu MILKO, s.r.o. ,,v konkurze", oprávnený zorganizovat'
dražbu na účely speňažovania majetku úpadcu v zmysle § 92 ods. 1 písm. d), ods. 6 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkui.ze a reštrukturalízácii (ZKR) za primeraného použitia ustanovení zákona č. 527/2002 Z.

z. o dobrovol`ných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a i`otárskej činnosti
(Notár§ky poriadok) v znení neskorších pľedpisov (d.alej len „ zákon o dobrovol.ných dražbách'`)
zverejňuje podl`a ustar`ovenia § 17 zákona o dobrovol.ných dražbách a v spojení s § 92 ods. 6 ZKR

nasledovné Oznámenie o opakovanej dražbe:

Dražol)nĺk:

LICITOR recovery, k. s.

Sídlo:

Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

Sídlo kancelárie:

Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

45 393 486

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka spľávcu:

S 1388

V zastúpení:

JIJDr. Martin Šu§tek, LL. M., komplementár spoločnosti

Navi.l`ovatel':

LICITOR recovery, k. s.

Sídlo:

Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

Si'dlo kancelárie:

Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrioa

IČO:

45 393 486

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 1388

V zastúpení:

JUDi.. Martin Šustelq LL. M`, komplementár spoločnosti

ako sorávca úDadcu:

MILKO, s.rm. „v konkurze"
IČo:

36 760 358

Sl,d'o:

Stredné Plachtince 68, 991 24 Stredné P]achtince

Mies[o koiiaiii.i dražl)y:

Perúión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen
(kongresová sála K1 -na 2. poschodí)

Dáti[ni Z(oi`<i]`ia di.ĺižby:

14.05.2021

Čas ot\Íoreni.i dr.ižl)y:

12:00 hod.

(účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)
.`Dražba:

4. kolo dražby

Predmet dražby:

Predmetom dražby sú nasledujúce nehnutel'ností so všetkými
súčasťami a príslušenstvom
Číslo l.v

Kata§tráhe územie

Okresný úrad,katagtráhyodbor

3716

Vel'kÝ Krti'Š

VemÝ Krtíš

Pozemkv parcely ref!istra ,,C'':
I,arc. č.

Druh pozemku

VÝmera

3ÍJ25l€ĺ)

Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plodia a nádvorie

92m2

3025/80

30m{

Stavbv na

ozemkoch:

Súp.
číslostavbv

Postavená

Výmeta

na paJť. č.

pozemku

Druh a popis
stavby

264]

3025/80

30m2

14 - Predajnýstánok

Poznámka

VÝška §t)oluvlasti` íckeho podielu:

Katastráhe územie

Číslo LV

Uderiná
Pozemkv paľcel reristra ,,E":

371

1093„02
1093„01

Druh pozemku
Omá pôda
Omá pôda
Orná pôda

1093„02

Orná i)ôda

Parc, č.

1093„01

U1

OkresnÝ úrad, katagtľálnv odbor
Lučenec

Výmera
406 m2

238 m2
433 mQ
211 m2

Výška spoluvla6tníckeho podielu:

Oi)is pi`edmet`i dražby:

1/2

NEIINUTEĽNOSTI ZApĺsANÉ NA LV č. 3716. 1(. Ú. VEĽKÝ KRTÍŠ A LV č.

371, K. Ú. UDERINÁ

PREDAlNÝ STÁNOK S. Č. 2641, K. Ú. VEĽKÝ KRTÍŠ, LV Č. 3716

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

poľnohospodárskymí budovamí, v oplotenom areáli penziónu s
reštauráciou a ďalšími predamými stánkami s poľnohospodárskymi
produktami, v okrajovS časti mesta Veľký Krtíš, mimo zastavaného
územia, ktorý bol daný do užívania v roku 2010 (podľa kolaudačného

rozhodnutia

v

prílohe

znaleckého

posudku).

Jedná

sa

o

jednopodlažnú budovu murovanei konštiukcie s rozn`ermi
7,30*4,20m, so sed]ovou strechou, s konštrukčncni `ýškou 2,60 m,
napojenú na spoločné inžinierske siete `ĺody, elektTickS energie a na

kanalizáciu do spoločnej žumpy.
DisDozičné riešenie:

V 1. nadzemnom t)odlaží sa nachádza: Dredaiňa a sklad.

Technické riešenie:

Základy vrátane zemných

prác - betónové

zikladové pásy § vodorovnou izoláciou. Zvĺslé nosné konštrukcie -

murované z pórobetónovýéh tvárnic v skladobnej hr. do 30 cm.
Stropy - drevený trámový strop s rovným podhľadoi.n z dreveného
obkladu z tatranského profilu, Zastrešenie bez krytiny - krovy
hambálkové sedlové. Krytiny strechy na krove - pálená hladká
škridla. Klampíarske konštrukcie strechy a okien - z pozinkovaného

plechu. Úpľavy vnútomých povréhov - vnútomé omietky - vápenr`é
HcmoR recovory, k,s.
so sidlom biu-ddi ie: Sk``iecki.lw Ó, 9y4 01 B@iiská 13}isti icí`,

nwbil. 0905/447 835, `el.: 0417ó3 22 34, c-imil: mi`dr`isova©\lícitoi..sk, msuslek@licitoľ.sk,
Bai`kové spojeiiíu Tĺ`TRA bíinkí!, a s., č

ú.. 2920831ó66/1100

DIČ: 2()229660i i, lčQ 45 303 4{!6, Žflrisaiú `. Ol>cl`{.diwm i.qgishi okľesi`é!`o si'iúu žilhia, irid. Si , vložJta Č. ioi)9!VL

•šetkýmí

šti`kové, drevený obklad stropu, keramický obklad pri umývadle.

Vnútorné keramické obklady hygienických miestností - nie sú.
Úpravy vonkajších povrchov - drevený obklad obvodových múrov.

Dvere - drevené v ocel'ovej 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 p]astovým potrubím. Bleskozvod.
VÝI'OČET ZASTAVANEJ PLO CHY:

I,odlažie

Výpočet zastavanej plochy

ZP [me]

7,30*4,20

1.NP

30,66

i'OZEMKy I>ARC. REGIsmA ,,c" K. Ú. vEĽKÝ KRTÍŠ, Lv Č. 37i6

Predmetné pozemky KN-C č. 3025/69 a 3025/80, v katastrálnom územi'
Vel'ký Krtíš, sa nachádzajú mimo zastavaného územja mesta, i`a
c]kraji,
v
oplotenom
areáli
pol'nohospodárske).
farmy,
spoľnohospodárskymi budovami, kde §a nacliádza aj penziór` a
ďalšie

predajné

Pozemky

sú

§tánky,

rovinaté.

pr(stupné

Technická

po

spevnenej

komunikácii.

infraštruktúra je vybudovaná,

prjamo napojené na elektrickú energiu a vodu. Dopravná dostupnost'
autom do centra mesta do 15 minút, v meste bez mestskej hromadnej
dopravy. V súčasnosti je vstup na hodnotei`é pozemky cez súki.omné

pozemky, ale je tu aj možnost' vstupu cez pozemky Slovensl(ého
pozemkového fondu, preto sa neuvažiije s redukujúcimi faktoľmi.
Funkčné využitie lokality, podl'a územného plánu n`esta sa jedná o
plochu zai.iadení pol.i`ohospodárskej výroby.
Parc. č.

Výmera

Dmh pozemku

Podiel

3025/69

Za§tavaná plocha a nádvorie

1/1

92m2

3025/80

Zastavaná plocha a nádvorje

1/1

30m2

POZEMKY PARC. REGISTRA „E``, K. Ú. UDERINÁ, 0l(RES LUČENEC, LV Č.

371

Predmetné pozemky KN-E č. 1093/201 a 1093/301, v katastrálnom

území Uderiná, obec Lovjnobaňa, okres Lučenec, sa nachádzajú v
zastavanom území obce, na jej okraji, v oplotenom areáli Farmy
Uderiná, ktorý je prístupný po spevnenej panelovej komunikácii. V
ai.eáli sa nachádzajú pol.nohospodárske stavby - haly, ktoi.é sú
využívané i`a pc)l`nohospodársku výrobu. Jedná sa o pozemky, ktoré
sú čiastočne zastavané pol.iiohospodárskymi stavbami, a zvyšná čast.

pozemku je dvor a vnútroareálové komunikácie. Pozemky sú
rovinaté až mierne svahovité, prístupné cez pozemky súki.omných
vlastnĺkov, čo je redukujúcim faktorom. Techiiická infraštruktúra je

vybudovaná,

pi.iamo napojené na elektrjckú energiu a plyi`.
Dopravná dostupnosť obce je autobusovou dopravou. Pozemky,
ktoré sú evidované na mape ui.čeného operátu, boli jdentifikované na
katastrálnej mape ako čast` parcely KN - C č. 312/1 zastavané plochy a

LIcľTOR ľectweľy, k.t,
so si'`1l.)iii t<anť:tilme: Sk`i ici`kelm Ó, 9/4 01 Banská B\.siricn,

''\obi,

,,sM,5/447 83!1, |C,-(,4t/763 22 34, e-n"l,: go,ld„,So`,a@,,C,l`„..Sk. !±}§!±§!±;!Sal.,,éitor.Sk,

Bai`kové spojeiiie: TATR^ hmikí\, í` s , č

ú : 2920S3J666/1100

DIČ. 2022966011, lčo: 45 393 48Ó, zíipísaná `. Ol>ťhodimm ľegisiri Ok)`c:sného st.idu Žilina, tm. Si, `'ltiž,kn č. t()()9t\/l.

nádvoria o výmere 57 868 in2, v zastavanom území obce, právny
vzt.ah k parcele C nie je evidovaný na liste vlastníctva.
Parc. č.

1093&01

1093„01

Výmera

Dnih pozen`ku

Podiel

Omá pôda
Orná pôda

1„

203 m2

1/2

216,50 m2

PozEMKy REGlsTm ,,E" zApÍsANÉ NA LV Č. 371

Predmetné pozemky sa nachádzajú v juhovýchodnej časti extravilánu
katastrálneho územia Uderiná. Prístup do danej lokality je možný

pornou nespevnenou cestou. ]ednotlivé pozemky sú bez
samostatného prístupu. Pozemky sú využívané v rámci bloku
poľnoho§podárskej pôdy ako trvalý trávny porast na produkciu
trávnej hmoty alebo pasenie zvierat.

Popis
1093/202,k. ú. Uderiná, Mierne svahovitý pozemok - južný sval`,
ti.ávy na OP alebo TTP, z časti využívaný
LV č. 371
Parc. č.

pa§ením
(ovce)
azčasti
brehovou vegetáciou.

porastený

1093/302,k. ú. Uderiná, Mierne svahovitý pozemok - južný svah,

trávy na OP alebo TIP z časti využívaný

LV č. 371

pasením
(ovce)
azčasti
brehovou v egetáciou.

Opís s{avu predmetu dL.ažby:

porastený

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leži".

Pi`áva a záväzky
vi{izi`uce na predmete

dl.ažby:

List vlastníctva č. 3716

Rozhodnutie Mesta Rimavská Sobota o zriadení záložného práva č.
Právo#1-2013/DZN/PO-3 v zmysle listiny zo dňa 11.10.2013 - Z
2582^3 - 1035#013;

Záložné pľávo v prospech Daňového úľadu Banská Bystrica zriadené
Rozhodnutím č. 9600503/5/5028369ml30ur zo dňa 11.11.2013 - Z
3235A3 -1252^3;
Dňa 31.10.2016 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonarie exekúcie

zriadením exekučného záložnél`o práva na nehnutel'nosti č. EX
869#016 zo dňa 14.102016 - Z 2425A6 - vz 1223/16 ( ExÚ Rimavská
Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., oprávnený: Obec Lovinobaňa );
Dňa 25.112016 sa zapisuje Exekučný príkaz na výkonanie exekúcie
zriadením exekučného záložného práva na nehnutel.nosť č. EX
1232/20i6 zo dňa 18.112016 - Z 2615^6 - vz 1319n6(ExÚ Rimavská
Ssobota, JUDr. Ing. Ján Gasper; PhD., oprávnený: Obec Lovinobaňa).

Poznámku:
Dňa 02.092016 sa poznamenáva Upovedomenie o začatí exekúcie
zriader\ím exekučného záložného práva na nehnutel'nosti č. EX
LlcĺroR ľcclwoľy, k s
so si.dloi`i kí`iutkli.ie: Skuleckého 6, 974 01 Bai`±;kä Bysti ica,
m`.l)il. 0905/447 835, ld.: 041/763 22 34, e-ni:\il: Qončlruso\/a@licttoi..sk, i``suslek@liciloľ.slc

Bflnl«tvé spojeiiie. TATRA banka, a.!L, č. ú„. 292t)83]ÓÓÓ/ 1 ] 00

Dič: 2D22966()i i, ]Čoĺ 45 3s)3 486, zĺipís:tiú v oi>ciiodi`on` rei!jsm oi<i.e:;iiého súdu Žtljm, i.dd. Si, vložka č. ](to9a/l.

869#016 zo dňa 19.082016 -P 541/2016 -vz 1002/16 ( ExU Rimavská

Sobota, JUDr. hg, Ján Gasper, PhD.);

DDňa 26.102016 8a poznamenáva Upovedomerie o začatí exekúcie
zi:iadením exekučného záložného práva na nehnuteľi`osti č. EX
870#016 zo dňa 5.10.2016 - P 672/16 - vz 1204/16 ( ExÚ Rimavská

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

Dňa 26.102016 sa poznamenáva Upovedomenie o začatí exekúcie
zriadením exekučného záložnélm pľáva na nehnuteľnosti č. EX
871#016 zo dňa 5.102016 - P 673A6 - vz 1205^6 ( ExÚ Rimavská

Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., oprávnený: Obec Lovinobaňa);
Dňa 26.10.2016 sa poznamenáva Upovedomenie o začatí exekúcie
zriadením exekučného záložného práva na nel"utel'nosti č. EX
1232/2016 zo dňa 198.2016 - P 674/16 - vz 1206A6 ( ExÚ Rimav§ká

Sobota, JUDr. Ing. |án Gasper, PhDv oprávnený: Obec Lovinobaňa).
List vla6tníctva č. 371

Rozhodnutie o zriadení záložného práva v prospech Daňovél`o úradu
Banská

Bystrica,

Nová

13,974

04

Banská

Bystľica

č.9600503/5/5028369#013/Dur z 9.12.2013 m pozemky regist].a E KN
parc.č.1093/201,1093/202,1093/301,1093/302 na podiel 82 -Z 608a/1311A4;

Záložné právo v prospech: Daňový úrad Panská Bystrica, Nová 13,
974 04 Banská Bystrica č. 102970154/2016 z 07.062016, na pozemky

registra E KN parc.č. 1093/201, 1093#02, 1093/301, 1093/302, na podiel

8 2, zapísané i5.o620i6, Z 2200n6 -119A6;

Exekučný príkaz ]ia vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva v prospech opľávneného: Obec Lovinobaňa, SNP
356/1, Lovinobaňa, IČ0 00 316172, č. EX 1232/2016 z 18.11.2016 (Ex.

úrad R. Sobota, )UDr. Ing. Ján Gasper, Pl`D.), na podiel 82, na

pozemky registra E KN p.č. 1093/201, 1093#02, 1093/301, 1093/302, Z
5048/16, zapísané 25.112016 -v. z. 322/16.
Poznámk3i_:_

Počas

trvania

záložného

práva

č.9600503fl/5028369ml3/Dur

z

22.112013 sa v zmysle ustanovenia § 81 ods2 zákcma č.563#OO9 Zz.

zakazuje

nakladať

s

predmetom

záložného

práva

bez

predcl`ádzajúceho súhlasu správcu dane na pozemky registľa E KN
parc.č.109a/201,1093/202,1093ml,1093/302 na podiel 8 2-P 1577A3zapísané 2.12014 -2^4;
Počas trvania záložného práva č.102970154/2016 z 19.04.2016 sa v

zmysle ustanovenia § 81 ods.2 zákona č563#009 ZÄ zakazuje
nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho
súhlasu správcu dane m pozemky registi.a E KN parc.č.1093/201,
1093/202, 1093/301, 1093/302, na pcidiel 8 2, P 549^6, zapísané
03.062016 - 61A6;
LICTTol` i.i`i-ovei \., k.s.
`o `ií`iloii` l`.ii`t.i.Iai.i`|. Sl(iiie``kéi`o (i, 9./4 i)i

B.ii``kt` B}/siľit:{`,

mobil: 0905/447 !i35, tel.; ml/7ó3 22 3+L e.nií`il: qoncdruso`m@licí!g!:Íi!s, msiistck®licik».sk.
Bai`kovc spo)cnie. TATR^ hí`nka, z`.s., č

ú.; 2920831666/1100

DIČ: 2022y66011, lčo; 4`5 .q93 486, zí`i)ísaná v Obclindi`i)m iegisiri Okm:,iiél\o údu Žilim, odd. Sľ, vltúkn Č too98/L

Upovedomenie o začatí exeltúcie zriadenĺm exekučného záložného

E:a;X:obvaž:,o:äärooo3P|ráv|;rč:hEo*8:gico,::VÍ%b8:2ňoaí6;ENx?úr3a5d6/Ŕ:
Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.), na podiel 82, na E KN
p.č.1093/201,

1093/202,

1093/301,

1093/302,

P

1035/16,

zapísané

05.09.2016 -270/16,.

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného
práva

v prospech

oprávneného:

Obec

Lovinobaňa,

SNP 356/1,

Lovinobaňa, IČO: 00 316 172, č. EX 870#016 z 5.10.2016 (Ex. úrad R.

Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.), na podiel 82, na pozemky
registra E KN p.č. 1093#01, 1093ÄZ02, 1093Á01, 1093/302, P 1371/16,
zapísané 27.10.2016 -v. z. 297/16;

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného
práva

vprospech

opi.ávneného:

Obec

Lovinobaňa,

SNP 356/1,

Lovinobaňa, IČO: 00 316 172, č. EX 871/2016 z 5.10.2016 (Ex. úrad R.

Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.), na podiel 82, na pozemky
registra E KN p.č. 1093#01, 1093Ä102, 1093/301, 1093/302, P 1372/16,
zapísané 27.10.2016 -v. z. 298/16;

Upovedomenie o začatĺ exekúcie zriadením exekučného záložného

práva

vprospech

oprávneného:

Obec Lovinobaňa,

SNP 356/1,

Lovinobaňa, IČO: 00 316 172, č. EX 1232#016 z 19.08.2016 (Ex. úrad R.

Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.), na podiel 82, na pozemky
registra E KN p.č. 1093#01, 1093/202, 1093/301, 1093/302, P 1373/16,

zapĺsané 27.102016 -v. z. 299/16.
Poziiáml(a:

Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydi.ažiteľa udelením príklepu.
PRECHODOM vlastníckeho pi.áva (speňažením) zanĺkajú všetky
záložné práva postupom podl'a § 93 ods. 2 Zákona č. 7&005 z. z. o
l(onkurze

a

reštrukturalizácií v znení neskorších

predpi§ov, ak

predtým nezanikli postupom podl.a § 28 ods. 2 uvedeného zákona.
Všeobecná hodi`ota
podl`a vyl`]ášky

492/2004 Z. z.:

20.000,-€

(slovom: dvadsat.tisíc eur)

znalecltý posudolt č.:

18/2019 zo dňa 16.06.2019

vypracoval:

Ing. Emília Hasi'ková, zi`alec v odbore stavebníctvo

zi`alecltý pos`idol( č.:

19/2019 zo dňa 21.06.2019

vypi'acova]:

Ing. Marta Čabová, znalec v odbore poľnohospodárstvo

Naji`iž.šiepodanie:

8.000,-€

Mjnjn\á]ne i)i.ihodenie:

200,-€

(slovom: dvesto eur)

Di.ažobná zábezpeka:

1.S00,-€

(slovom: jedentisícpät'sto eur)

ÍsJoztom.. osem ŕ!.s!'c e#ľJ

LTcmR ľecoveľ\J, k*.
so s).dhm kí`i`cúlárie: Skuieckél`o Ó, 9/J 01 Bm`ská Bysii tc@,

iiiobiF O9U5/147 835, Id„. 04lv63 22 34, e-mril.. aoncl"so`.a@liciiorúsk. ri"ushl(@lľdk)rtisk.

B.mkové spoimie. TATl{A baiika, aÄ„ č. ú.: 292083J666/] 100

DIČ: 2022%61)11, KO. 45 393 486, Ái`pímĺú `. Ol)chodm`m i egislri Okresiúho sudu Žillm, odd Si, \'lo2ka č. I00:llvL

Spôsob zloženia
di.ažobnej zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet konkurznej podstaty, vedený v Tatra
banka, a.s. pod V.S.: 12020, SWIFT TATRA baika, a.s.: TATR SK BX,
IBAN: SK471100 0000 0029 4104 0046, na.ineskôr do otvorei`ia dražby

spreukázaním §a potvrdením oúhrade zákonom povoleným
spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka naji`eskôr pred otvorením

dražby.
3. vo forme bankovej záruky.
Dol(Iad o zložení

di'ažobnej zábezpeky:

1. originál príkazu na úhradu peiv`ažných prostriedkov vo výške
dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k di.ažbe, ak do

otvorei`ia dražby bude dražobná zábezpeka prip]'saná na účet
dražobníka.
2. hotovost' vo výške dražobnej zábezpeky
3. oi.iginál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej
záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou
kartou.

Lehota na zloženie
di.ažobnej zál)ezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Adresa na z,loženie
di.ažobnej zábezpelty:

UCITOR recovei.y, k. s., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, alebo v

mieste koi`ania dražby, najneskôr pred otvoi`ením dražby.
Vi.átei`ie dražobnej

zábezpeky:

Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku,

bude dražobiiá zábezpeka vrátená najneskôr do 7 dni' odo dňa
koi`ania dražby.
Spô§ob úhi.ady ceny
dosialinutej
vydi.ažením:

Vydražiteľ

je

povinný

zap]atiť

cenu

dosiahnutú

vydražením

bezhotovostným prevodom m účet dražobníka, vedený vTatra
banka asv SWIFT TATRA banka, as.: TATR SK BX, IBAN: SK471100
0000 0029 4104 0046, a to do 15 dní odo dňa skončenia dľažby.

Dražobná zábezpeka sa
dosialmutej vydraženĺm.
Tei.n`in obliliadl(y:

vydražitel'ovi

započítava

do

ceny

1. termín: 28.04.2021 o 13:30 hod.
2. termín: 11.05.2021 o 13:30 hod.

OL.gai`iztičnéopatrei`ia:

Záujemcovia

ovykonanie

obhliadky

sa

prihlásia

telefoiiicky

najneskôr 24 hodín pľed stanoveným tei.mínom obhliadky na t. č. :

0105/447 835. Stretnutie záujemcov sa uskutoční Dred Precdah\'ľm
stánkom s. č. 2641. v obci VeľkÝ Krtíš. okľes Vel'kÝ Kriíš.

V zmy6Ie § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných

dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca
LICJTol` ľecovcrv, ks.
s`i stdlom kaiuelái.ii:: Skiiieťl(éh) Ó, y/4 01 Unm;kÁ B).>:iucíĺ,

niobjl: ()t)05/447 835, `d.: Í)4lwó3 22 34, e-nmil; izoi`clľiisova@licilc>r.sk, nu`úlek"ici[orjsk
Banko\Jé sľoiim! ie: TATRA baiika, í\„s., č ú.: 2920831666/110L)

DIČ: 2()22966011, IČO: 45 393 4S6, zíipísí`ná v Obcliodnom ĺesJsti i Oh+`sného tu'idu Žilim, odd. Sr, vhtžka č. lĺ)()98/I.

povinný
umožnit'
ríadnu
v stanovených temínoch,

obhlia.dku

predmetu

dražby

Nadobudnutie
vlastníclteho pi.áva

lt predmetu di.ažby:

Ak vydražitel` zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej
lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu.
Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnuti.
vlastníckeho alebo iného práva vydražitel.ovi potvrdenie o vydraže".

predmetu dražby a v prípadoch, vktorých sa o priebehu dražb.`'
spisuje notárska zápisnica vydá dražobni'k vydražiteľovi dve
vyhotovenía osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5
dní.

I'odmienky
odovzdania
predi``etu dražby:

Po nadobudnutí v]astnĺckeho pi.áva alebo iného práva k predmetu
dražby odovzdá dražobni'k bez zbytočného odkladu vydražitel`o`i
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedču)'ú iné

práva vydražitel.a k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnost', podnik alebo jeho časť je predchádzajúc]:
vlastni'k povimý v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002
Z. z. o dobrovol.ných dražbách, odovzdat. vydražený predmet dražb).
na základe predloženia osvedčeného odpĺsu notárskej zápísnice
a do]oženia totožnosti vydražitel'a bez zbytcičných priet.aho`
vydražiterovi. V pri'pade, ak predchádzajúcĺ vlastník neposkytne
nevyhnutnú §účinnosť prí odovzdai`í predmetu dražby a v prípade
akejkol`vek spôsobenej škody, ktorá by vznĺkla

v súvislosti s jeho

protiprávnym konaním, môže byt' zaviazaný na jej úhradu podľa §
33 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z. z. odobrovoľných dražbách
v spojitosti s § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Všetky náklady spojené s odovzdaní a prevzatím predmetu dražby
nesie

vydražiteľ.

Nebezpečenstvo

škody

na

pi.edmete

prechádza z navrhovatel.a di.ažby na vydražitel'a dňom odovzdania

Účastníl(om dražby môže byt. osoba, ktorá spĺňa podmienky
ustanovené zákonom č.527/2002 Z. z. o dobrovol'r`ých dražbách a
dostavila sa s cieľom urobiť podanie.

Upozorňujeme

všetky

osoby,

ktoré

maj.ú

k

pi.edmetu

dražby

pi.edkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázat` najneskôr do
začatia dražby a môžu ich uplatiiit' na dražbe ako dražitelia.
Poučenie:

V zmysle § 21 zákona č. 527/2002 Z. z.:

(ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo
boli porušené ustanovenia zákona o dobrovol'ných dražbách, môže

osoba, ktorá tvrdĺ, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadat.
§úd, aby určil nep]atnost` dražby. Právo domáhat. sa určenia
ĽIcnoB recovcry, k s.
so sidlom lmniTclá! ie'. Skuteckél`o o, 974 UI Bai`slcá Bysirica,

i"tbil: 091)5/447 835, ii`I„ 041/763 22 34, e-i"il: goi`clriigo\ĺa@IiciiQr±b iTftiislek@licik".sk.

Baťiko`ié ipoľmie. TAmA bítnka, Íiú, č. ú„. 29208]óÓó/I J00
B`ri Okiesnél`o s`'idu žihm, odd. Si, vložka č ]0og8LL

DJČ. 2ĺ)2296ÓOJ 1, IČO, 45 393 486, zarisaná `i Obchodnom L

PI

V

dražby

predmetu dražby.
Upozornenie:

N'

Z

tu

dražb,-

neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa

príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáclianím trestného čii`u a zároveň ide o di.ažbu domu alebo bytu, v
ktorom má predchádzajúci vlastník predinetu di.ažby v čase príklepu
hlásený trvalý pobyt podl.a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
isíanovenej-

občanov

:opbrík#:::

republiky

a

registi.i

obyvateľov

Slovenskej

domáhat' sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V pri'pade

vydražerli.
iu dražbr
ľovJ.

Slovenskej

republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tonito pri'pade je možné
spoločnej dražby bude neplahiá ]en tá čast' dražby, ktoi.ej sa tal(ýto

rozsudok týka.

d\.e

5kôr do 5

(ods. 3) Osoba, ktorá podala i`a súde žalobu podľa odseku 2, je

poviiuiá oznámiť pri'slušnému okresnému úradu začatie súdneho
konanía.
(ods. 4) Účastníkini súdneho konania o neplatnost' di.ažby podľa
odseku
2
sú
navrl`ovatel'
dražby,
dražobník,
vydražitel.,

redmeíu-

žjteroll-

predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a odseku 2.

'0 a -qííljú ĺrié

(ods. 5) Ak vydražitel' zmarĺl dražbu alebo ak súd urči] dražbu za
nep]atnú, účinky príklepu zaiiikajú ku dňu príklepu.

dzajúcj
•712f!ĺJ}í

(ods. 6) Neplatnost. 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, vykonat' riadnu

]ražb\jsnjcE
t'ajlo-.-

k-`-ĺr.E

ípaa-e

obhliadl(u predmetu dražby.
Notái. osvedčujúci

priebeh dražby:

]UDr. Ai`di.ea Barancová, so sídlom Dr. Heľza 374/12, 984 01 Lučenec

V Banskej Bystrĺci, dňa 07.04.2021

Za navrhova teľa:

Za dražobníka:

spoločno§ti
LICITOR recovery, k.s.

správca úpadcu
MILKO, s.r.o. „v konkurze"

LlcľroR 1 cco``ol, k s.
s(` `iťui`i`i hiwťlÁrie. Sk`iiťi`ki`lio 6, 9}d 01

BdiBka Bysinm,

ii`o`)il. ilt)0ä/J+7 $35, id.: Odl #63 22 34, ti-mail. g()nclrus()va@Iici±g!:é!s, msuslek®icitoiuk
Bai`kové sľ>(tiei`ip; TATR^ banka, n.s , č. ú.: 29208L]i66h/i ioo

DIČ. 2022%óol 1, lčo 15 `:393 L%, zapťiíuú `' Oh`:`ht>dmim i.e;:isiľj Olti.e!:i`élu` súdu žili!`ci, odd Si , \iložka č.1ĺto9S/L

®
OSVEDČENIE 0 PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

;o;Í:dač,u:e*m:Íeým?ô:.o:irTo:: :t::t,o:nLo.sT,-doáb:::n:;,o:reenul:az, čís |o

#onréhčoĺ,;;li,at,::,žpnood§;,:onma

tejto listine za `Jlastný. Porado`ĺé číslo knihy osvedčenia pravosti podpi§ov: 0 324274/2021,

..``.

'`.`

Žilina dňa 08.04.2021

Emília Hanzelová
zamestnanec

p overený notárom

Upozornenie:
Notár legal izáciou iieosvedčuj e pravdivost'
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)
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