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Oznán.tenie o opakovanej d.ražbe
(D 1/2020)

LICITOR  recovery,  k.  s.  ako  §právca  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 reštrukturalizácii  (ZKR)  za  pi.imei.aného použitia  ustanovení zákona  č.  527/2002 Z.
z.  o  dobrovol'ných  dražbách  a  o  dophení  zákona  č.  323/1992  Zb.  o  notároch  a  notárskej  činnosti

(Notársky  poriadok)  v znení  neskorších  predpisov  (d.alej  len  ,,  zál<on  o  dobi.ovoľných  di.ažbách`')
zvei.ejňuje  podľa  ustanovei`ia  §  17  zákona  o  dobi.ovoľných  dražbách  a v spojeiií  s  §  92  ods.  6  ZKR
nasledovné Ozmámenie o opakovanej dražbe:

Dražobník:
Sídlo:

Sídlo kancelárie:
IČO:
Zapísaný:
Značka správcu:
V zastúpení:

Navihovat.el`:

Sídlo:

Sídlo kancelárie:
IČO:
Zapísaný:
Značka správcu:
V zastúpení:

1ČO:

Sídlo:
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LICITOR recovery, k. §.
Sládkovíčova 6, 010 01 Žilina
Skuteckého 6, 974 01 Banská By§ti.ica
45 393 486
v zozname  správcov vedei`om Ministei.stvom spravodlivosti SR
S 1388

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

LICITOR recovery, k. §.
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
45 393 486
v zozr`ame  správcov vedenom Ministei.stvom spravodlivosti SR
S 1388

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

ako správca úpadcu

MILKO, s.r.o. ,,v koi`kurze"
36 760 358
Stredné Plachtii`ce 68, 991  24 Sti.edné Plachtince

Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen

(kongresová sála K1   -iia 2. pcyschodí)

23.08.2021

11:30 llod.

(i'ičastni'ci  miii. 30 minút pi.ed otvorením dražb}ĺ)

5. kolo dražby



Pi.edmet dražby:

Opis pi.edme(.u  di';`žby:

Predmetom   dražby   sú   nasledujúce   nehnutel'ností   so   všetkými
sú čast'ami a príslušen§tvom:

Číslo LV Katastrá lne územie Okresný úrad,katastráhyodbor

3716 Vel.kÝ Krtíš Vel.kÝ Krtíš
Pozemkv paTcely regi§tra „C`':
Parc. č. Druh pozemku Výmera
3025/69 Zastavaná plodia a nádvorie 92m2
3025/80 Zastavaná plocha a nádvorie 30m2
Stavbv na ozemkoch:
Súp. Postavená Výmera Druh a popís Poznámka
číslostavby na parc. č. pozemku stavby

2641 3025/80 30mz 14  -  Pi.edajnýstánok

VÝška spoluvla§híckeho T}odielu:                                                                             1/1

Číslo LV Kaitastrálne územie Oki.esný úra d, kata§trálnv odbor
371 Uderiná Lučenec
I'ozemky i)arcely registra „ E":
I,aľc. č. Dmh i)ozemku VÝmera
1093/201 Ori`á pôda 406  m2
1093/202 Oi.ná pôda 238 m2
1093/301 Orná pôda 433 m2
1093/302 Orná pôda 211 m2
Výška spoluv]astní ckeho podielu:                                                                           1/2

NHnrirmmio8.n z^F.fsAm]±[A LV Č. 3716. K+ Ú.  VEH(Ý KRnÉ A L|±±±
371, K. Ú. UDERINÁ

PREDA]NÝ STÁNOK §. Č. 2641, K. Ú. VEĽKÝ KRTÍŠ, LV Č. 3716

Predaj]iý stánok s. č.  2641  na parc. č.   3025/80 je postavený v  lol(alite s

pol'nohospodárskymi   budovami,   v   oplotenom   areán   pei`ziónu   s
i.eštauráciou  a  d'alšími  predajnými  stánkamí  s  pol.nohospodárskyini

produktami,  v  oki.ajovej  časti  inesta  Vel'ký  Fútíš,  mimo  zastavaného
územia, ktorý bo] da]iý do užívania v roku 2010 (podľa kolaudačného
rozliodnutĺa      v     prílohe     znaleckého     posudku).     Jediiá     sa     o

).ednopod]ažiiú      budovu      murovanej`      konštrukcie      s      ro2mei`mi
7,30*4,20ni,   so  sed]ovou   sti.echou,   s  konštrukč]iou   výškou   2,60  m,
napojenú  iia  spoločné  jnžiniei.ske  siete  vody,  elektríckej  energie  a na
kaiializáciu do spoločnej žumpy.

Dispoziči`é riešenj_e;

V 1. nadzmnom podlaží sa nachádzA: .Dreda.iňa a gkhd.
Techiiické    ríešenie:    Základy    vrátane    zemných    prác    -    betónové
základové  pásy  s  vodoi.ovnou  izoláciou.  Zvislé  i`osné  koi`štrukcie  -
murované   z   pói.obetónových   tváriiic   v   skladobnej   hi..   do   30   cm.
Stropy  -  drevený  trámový  strop  s  i.ovi\ým  podhl`adom  z  drevenélio
obk]adu   z   tatransltélio   profilu.   Zasti.ešenie   bez   krytiny   -   krovy
hambálkové   sedlové.   Krytiny   strechy   na    krove   -   pálená   hladká
škridla.  Klampiai.ske  konštrukcie  strechy  a  ol<ien  -  z  poziiikovaiiého

plechu.  Úpravy  vnútomých  povi.chov  -vnútorné omietky  -  vápenné
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štukové,  drevený  obklad   stropu,   kei-amický  obklad  pi`i  umývadle.

Vnútomé   keramické   obklady   hygienických   miestnosti'   -   nie   sú.
Úpravy  vonkajších  povrchov  -  drevený  obklad  obvodových  múi.ov.
Dvere  -  di.evené  v  oceľovej  zárubni.   Okná  -  drevené  s  izolačným
dvo).sklom.  Podlahy  -  keramické  dlažby.  Elekti`oinštalácia  -  sveteliiý

rozvod.   Kúrenie   -   centrálne   s   pai`elovými   radiátormi.   Vnútorný
rozvod  vody  -  plastovými  rúrkami.  Vnútorný  rozvod  kanalizácie  -

plastovým potrubím. Bleskozvod.

VÝI'OČET ZASTAVANE] PLOCHY:

Podlažie
Výpočet z,astavanej  plocl`y ZP [m2]

1.NP 7,30*4,20 30,66

P02EMKY I'ARC. REGISTRA ,,C`` K. Ú. VEĽKÝ BŔTÍŠ, LV Č. 3716

Predmetné pozemky KN-C č. 3025/69 a 3025/80, v katastrálnom územi'
Vel'ký  Ki.tíš,   sa   nachádzaj.ú   mimo   zastavaného   územia   mesta,   na
okraji,        v        oplotenom        areáli        pol`nohospodárske]         farmy,
spol'nohospodái.skymi   budovami,   kde   §a   nachádza   aj   penzión   a
ďalšie    predajné    stánky,    prístupné    po    spevnenej    komunikácii.
Pozemky    sú    rovinaté.    Technická    infraštruktúra.  je   vybudovaná,

priamo napojené na elel(trickú energiu a vodu. Dopravná dostupnost.
autom do centra mesta do 15 minút, v meste bez mestskej luomadnej
dopravy. V súčas]iosti 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.
Funkčr\é  využitie  lokality,  podl.a  územného  plánu.mesta  sa  jedi`á  o

plochu zariadeni' pol'nohospodái.skej výroby.

Pa.rc. č_ Dmh pozemku I,odiel
Výmera

e;ĺn5/6D Zastavaná plocha a nádvoi.ie 1/1 92m2

3025/80 Zastavai`á plocl`a a nádvorie ľl 30m2

POZ"KY I'ARC.  REGISTRA  ,,E``,  K.  Ú.  UDERINÁ, OKRES LUčENEC, LV  Č.

371
Predmetiié  pozemky  KN-E  č.   1093/201   a   1093/301,   v   katasti.áliiom
území  Uderiná,  obec  Loviiiobaňa,  okres  Lučenec,  sa  i`achádzajú  `Í
zastavanom   úzenií   obce,   r`a   jej   okraji,   v   oplotenorn   ai.eáli   Farmy
Uderiiiá,  ktorý  je  prĺstupný  po  spevnenej  panelovej  komui`ikácii.  V
areáli   sa   nachádzajú   poľnol`ospodái.ske   stavby   -   haly,   ktoré   sú
využívané na  poľnohospodái.sku  výi.obu. )edná  sa  o  pozemky,  ktoré
sú  čiastočne  zastavané  poľnohospodárskynii  stavbami,  a  zvyši`á  čast'

pozemku    je    dvoi.    a    vnút]`oai.eálové    komunikácie.    PozeiT`ky    sú
rovii`até  až  miei.ne  svahovité,  prístupiié  cez  pozemky  súkromiiých
vlastníkov,  čo  je  redukujúcim   faktoroni`  Techi`ická   ii`fraštruktúi.a  je

vybudovaná,    pi`iamo    napojené    na    elektrickú    enei.giu    a    plyn.
Dopravná   dostupnost.   obce   je   autobusovou   dopravou.   Pozemky,
ktoré sú evidovaiié iia mape určeného operátu, boli identifikované i`a
katastrálnej n`ape ako čast. parcely  KN  - C č.  312/1  zastavané plochy a
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nádvoria  o  výmere  57  868  m2,  v  zastavanom  území  obce,  právny
vzt'ahkparceleCniejeevidovanýnalistevlastníctva.

Parc. č.
Druh pozemku|Oi.iiáôda Podiel Výmera

1093/2011093ml         1
1/2 203 m2216,50m2

Orná    ôda 1/2

POZEMKYREGISTRA„E"ZAPÍSANÉNALVČ.371

Predmemépozemky6anacliád2,ajúvjuhovýchodnejčastiexlravilánu
katastrálneho  územía  Uderiná.  Pi.ístup  do  danej  lokalíty  ).e  možný

pol'nou     nespevnenou     cestou.     Jednotlívé     pozemky     sú     bez
samo6tab`ého   pri'stupu.   Pozeinky   sú    využívané   v   rámcí   bloku

poľnohospodárskej   pôdy   ako   tivalý   trávny  porast   na   produkcíu
ti.ávi`ej. hmoty alebo pasenie zvíerat.

Parc. č.                   l päji=_10932
/  02,k.  u.  Udermá,LVč.3711093A02,k.ú.Uderir`á, Mieme  svahovjtý  pozemok  - južný  svah,

ťrávy  na  OP  alebo  TTP,  z častj  využi'vaný

paser`ím        (ovce)brehovouvegetáciou. a z časti porastený

Mieme  §vahovjtý  pozemok  - južný  svah,
LV č. 371 trávy  na  OP  alebo  TI.P  z časti  využívaný

pasením       (ovce)brehovouvegetáciou. a z časti porastený

Opis s{avu pi.edmetu  di.ažby:    Pi.edmet dražby sa draží tak ako „stoj.]' a  leží``.

l'ráva a zá\Jäzky
vjazriuce na predme{e

dražby: LÍst vlastníctva č. 3716
Rozhodnutie  Mesta  Rimavská  Sobota  o  zriadení  záložného  práva  č.
Práv/D/21-2013DZNA'O-3   v   zmysle   listiny   zo   dňa   11.10.2013   -Z
2582/13 -  1035/2013,.

Záložné pi.ávo v prospech Daňového úradu Banská Bysti.ica zrjadené
Rozhodnutím   č.  9600503/5/5028369/2013/Dur  zo  dňa   11.11.2013  -Z
3235/13 -  1252/13;

Dňa  31.10.2016  sa  zapisuje  Exekučný  pi.íkaz  na  vykonanie  exekúcie
zriadením    exekuči`ého   záložného   pi.áva   iia   iiehnute]'nosti   č.    EX
869/2016  zo  dňa  14.10.2016  -Z  2425/16  -  vz  1223/16  (  ExÚ  Rímavská

Sobota,JUDr.lng.JánGa§per,PhD.,oprávnený:ObecLovínobaňa),.
Dňa  25.11.2016  sa  zapisuje  Exekučiiý  pi.íkaz  ]m  vykonaníe  exekúcíe
zi.íaderu'm    exekučného   záloži`élio   práva    na    nehnutel.i`ost.   č.    EX
1232/20i6  zo  dňa  18.il.2016  -Z  2615/16  -vz  1319/16(ExÚ  Rimavská
Sobota,JUDi..Ing.JánGasper,PhD.,opi.ávnený:ObecLoviiiobaňa).

I.oznámk  :
Dňa   02.09.2016   sa   poznamei`áva   Upovedomenie   o   začatí  exekúcie
zriadením    exekučné]io   záložného

práva    na   neh]iuteľnosti   č.    EX
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869#016 zo dňa  19.082016 -P 541/2016 -vz  100Z/16  (  ExU  Rimavská

Sobota, ]UDr. Ing. ]án Gasper, PhD.);

Dňa   26.10.2016  sa   pozi`amenáva  Upovedomenie   o   začatí  exekúcie
zriadením   exekučného   záložného   práva   na   nehnuteľnosti   č.   EX
870#016  zo  dňa  5.102016  -  P  672/16  -  vz  1204/16  (  ExÚ  Rimavská
Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., oprávnený: Obec Lovir\obaňa);

Dňa  26.102016  sa   poznamenáva  Upovedomenie  o  začatí  exekúcie
zriadením   exekučného   záložného   práva   m   nel`nuteľnosti   č.   EX
871#016  zo  dňa  5.102016  -  P  673/16  -  vz  1205A6  (  ExÚ  Rimavská
Sobota, TtJDľ. Ing. Ján Gasper, PhD„ opľávnený: Obec Lovinobaňa);

Dňa  26.10.2.016  sa  poznamenáva  Upovedomenie  o  začatí  exekúcie
zriadením   exekučného   záložného   práva   na   nehnuteľnosti   č.   EX
1232/2.016  zo  dňa  19.82016  -  P  674/16  -vz  1206A6  (  ExÚ  Rimavská
Sobota, TUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., opi.ávnený: Obec Lovinobaňa).

List vlastníctva č. 371
Rozhodnutie o zriadenĺ záložného práva v prospech Daňového úľadu
Banská         Bystrica,         Nová         13,974         04         Úanská         Bysti.ica
č.9600503W5028369/201a/Dui. z  9.122013  na  pozemky  registra  E  KN

parc.č.1093#01,1093#02,1093ml,1093/302  na  podiel  82  -Z  6083n3-
11„4;

Záložné  právo  v  prospech:  Daňový  úrad  Banská  Bystrica,  Ncrvá  13,
974  04  Banská  Bystrica  č.  102970154/2016  z  07.062016,  na  pozemky
registra E KN parc.č.1093#01,1093#02,1093ml,1093/302, m podíel
8 2, zapísané 15.062016, Z 2200^6 -1ign6;

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

úľac]   R.   Sobota,   JUDľ.   Ing.   Ján   Gaspeľ,   PhD.),   na   podiel   82,   ria

pozemky registľa  E KN p.č.  1093#01,  1093#02,  1093ml,  1093/302,  Z
5048/16,  zapísané 25.112016 -v.  z.  322/16.

PoziiáiniÉui
Počas    trvania    záložného    práva    č.9600503M5028369ú013Dui    z
22.112013  sa  v zmysle ustanovenia §  81  ods2  zákona  č.563#009 Zz.
zakazuje       nakladat`      s       predmetom       záložného       práva      bez

predchádza)úceho  súhlasu  správcu  dane  na  pozemky  ľegistra  E KN
parc.č.1093#01,1093/202,1093/301,1093/302   m   podíel   8   2-P  1577/13-
zapísané 2.1"4 -2^4;

Počas   trvania   záložného   práva   č.102970154/2016  z   19.042016  sa   v
zmysle   ustanovenia   §   81   ods2   zákona   č.563#009   Z.z.   zakazuje
nakladať   s   predmetom    záložného    práva    bez   pi.edchádzajúceho
súl`lasu   správcu   dar\e   na   pozemky   i.egisti.a   E   KN   parc.č.1093#01,
1093#02,    1093/301,   1093/302,   ria   podiel   8   2,   P   549/16,   zapísairi
03.062016 -61/16;
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i-lLažobn.Á,Zííl'XZ|?eJ{`ľ

Upovedomeriie  o  začati'  exekúci.e  zriadeni'm  exekučného  záložného

:á;::obvažar'o;ggchmo3P|r6áŤ|,g|čéhEox8:;žCo|6L2v:;oo%a2ňoa|`6;E=úr3a5d6,á,
Sobota,   JUDr.   Ing.   Ján   Gasper,   PhD.),   na   podjel   82,   na   E   KN

p.č.1093/20i,    1093/202,    1093/301,    1093/302,    P    1035/16,    zapĺsané
05.09.2016 -270/16;

Upovedomenje  o  2.ačatí  exekúcle  zriadeni'm  exekuč]iého  záložného

:ä;ľ,:obvaž:,o;äeochooo3P|ráv|n7:Te:h:xg7boe;0|L6ož|:::a2ňoa|`6;Eťpúr3a5d6,Í,
Sobota,  JUDr.  Ing   Ján  Gasper,   PhD.),   na   podiel  82,  na   pozemky
registra  E  KN p.č.  1093/201,  1093/202  1093/301,  1093/302,  P  Wm
zapísané 27.10.2016 -v. z. 297/16,.

Upovedomenie  o  začat]'  exekúcie  zriadeni'm  exekučného  záložného

Eáávľ:obva#:,o:äeodooo3P|ráv|n7ž:éčhoExg7b|e,:0|L6ožT::a2ňoa|`6(SE=úr3a5d6,k'
Sol)ota,  JUDr   lng.  Ján  Gasper,   PhD.),  na   podiel   82,   na   pozemky
registra  E  KN  p.č.  1093/201,  1093/202,  1093A01,  1093/302,  P  1372%
zapi'saiié 27.10.2016 -v. z. 298/16,.

Upovedomenie  o  začatí  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného

::a:::obvaž:,o:äáchooo3::á]V7n2:nčéhEox]2o3b2eÁoĺtozvrgoobsaž:,[6:ENxPú]3a5d6,á,
Sobota,  JUDi`.  Ing   Ján  Gasper,  PhD),  na  podiel  82,  na  pozeinky
registi`a  E  KN  p.č.  1093/201,  1093/202,  1093/301,  1093/302,  P  1373%
zapi`sané 27.10.2016 -v. z. 299/16.

Vlastn]'cke  právo  PRECHÁDZA  iia  vydražiteľa  udelením  pri`klepu.
PREclioDOM   vlastníckeho   pi.áva   (speňažei`ím)   zanikajú   všetky
záložné  práva  postupom  podľa  §  93  ods.  2  Zákona  č.  7/2005  z.  z.  o
konkurze   a    i.eštrukturalizácii'   v   znení   neskorši'ch   predpisov,    ak

predtýmnezanil(Iipostupompodľa§28oc!s.2uvedenéhozákona.

?O^.P~0^P,: €      _         (slovom. dvndsat.tisíc eui.)18/2019 zo dňa 16.06.2019
Ing.  Emi`lia Hasĺková, ziTalec v odboi.e stavebm'ctvo
19/2019 zo dňa 21.06.2019

Ing.MartaČabo`ĺá,ziialec`JodboreporiiohospodársM

8.000,-€                 (slovom: osemtísíc ew)

100,-€                    (slovoin. jedensto eur)

1.500,-€                (slovom: jedentístcpät'sto eur)

llcITC,J,`  ,.l,co`,eľ\.,  1"
" ` `" m„ , '." -" , "  ,,``,,l.ll`t",, " -1, ,  r," ,`^`1 JJ" .„ ,C.1,

""  "" ' .,,-   "  " ,,,,, <: .,,, 3:J, ll ,,-,,,, ::!%:::!:::±::::::::±:,,:±2S:;::::::::#l?*
D,C .,,, 2,'`J,`ĺ.,,,,,, \,.-r'    .ľ ...,--.



STôsob zloženia

ärážobnej zábezpeky:

Dol(lad o 2,Iožení

di.ažobnej  zábe2,peky:

Lehoi.a na z]oženie
dražobnej zábezpeky:

Adi.esa i`a zloženie
di`ažol)iiej  zábezpeky:

Vrátenie di.ažobiiej
zábe2.i?eky:

S]>('i§ob  úJirady  (`e}i}J

dosi€ih]`u(ej

`,),(1,.`lžel,ím:

Trmníii  obhliadky..

ť.)r€..ini2'ačiiéoi)d{r(.i`ia;

1. bezhotovostný prevod na účet kon]<urznej 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

spreukázani'm     sa     potvrdením     o úluade    zákoiiom     povolei`ým
spôsobom,
2.  v  hotovosti  do  pok]adne  dražobni'ka  najneskôr  pred  otvorením
dražby.
3. vo foi`me bankovej záruky.

i.   originál   príkazu   iia   úlu.adu   peiY`ažných   prosti.iedkov   vo   výške

dražobnej   zábezpeky.   Účasti`]k   bude   pripustený   k dražbe,   ak   do
otvorenja    dražby   bude   dražobná    zábezpeka    pi.ipísaná   na   účet
dražobníka.
2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky
3.  originál  alebo  overená  kópia  preukazujúca  vystavenie  bankovej
záruky.
Dražobnú  zábezpeku  nie  je  možné  zložit'  šekom  ani  platobnou
kartou.

Najneskôr do otvorenia dražby.

LICITOR recovery, k. s., Skuteckého 6, 974 01  Banská  Bysti.ica, alebo \J
mieste konan]a dražby, najneskôr pred oivorením dražby.

Neúspešným  účastníkom  dražby,  ktori'  zložili  dražobnú  zábezpeku,
bude   di.ažobná   zábezpeka   vrátená   ]iajneskôr   do   7   dní   odo   di``a
konaiiia di-ažby.

Vydi.ažiteľ    je    povinný     zaplatiť    cenu     dosiahnutú     vydražeiiím
bezhotovostným   prevodom   iia   účet   dľažobníka,   vedený   vTatra
banka as., SWIFT TATRA banka,  as.: TATR SK BX,  rBAN: SK471100
0000   0029   4104   0046,   a   to   do  15   dní   odo   dňa   skončenia   dražby+
Dražobná     zábezpeka     sa     vydražiteľovi     započítava     do     cei`y
dosiahnutej vydražením.

1.  termín: 04.08.2021 o 16:30 hod.
2. termín: 18.082021 o 16:30 hod.

Záujemcovia      ovykonanie     obhliadky     sa      prihlási.a      telefc"`icky
naj.neskôr  24  hodín  pred  stanoveným  teimínom  obmiadky  na  t   č.  :
0905/447   835.   Stretnutie   záujemcov   sa   uskutoční   i)red   Predainúm
stánkom s.  č. 2641, v obci Veľký Krtĺš.  okres Veľký K.itíš.
V zmysle § i2 ods. 2 a  § 13  zákona  č.  527Ä002 Z.z.  o dobrovol.ných
diažbách   je   vlastník   predmetu   dražby,   držiteľ   alebo   nájomca

!  JCITC1:  ľu.i`m`Jť  k~\

>„      :  lu  10,`1   h.Ot`  l.itl  ,U   .   .  K``  1``   Kl`lul  ť,.   `,T,1   `1  I    C,al  I`,i<a   b\Tl|  |i  čT,

i`iťbil   \"\`Li/'4J /  tĽTť.   ii  :     (`ri  !,//`'.i3  ;T?  `= Í,  i`  i.b.il   eond"sova@1icitor.dc,  nmustek@1icitormsk,

Fnih,\.ť`  Í}.„`;\ti:t  .    i   '+   !  ľ,\   l`t-,:itti ,,,...      č    i'i   ..  %2(m7óé:ŕv  i  i(ľ`

ľ    `L.  +,l?-/.j(`ŕio|  L  |ČÚ   Jĺ,`?Y3  +í%    z,ipí.  `iii`i   `   `.UľJi`T:`iimi   h`tľ.   lu  (?Lnw   .ln     .`U   IU   Ťtllii,i    (`1`1    ťi     `.l.ĺ`'k*  ŕ     l:``T`j`t'I



povinný      umožn#      riadnu      obhliadku      predmetu      dražby
v stanovených termínoch.

Nadobudnutie
vlastníckeho pi.á`Ja

1( pi.ednietu di'ažby:

Pod,tlienl(y
oc!ovzdanía

pľedineiu dra.žby:

\Jĺjclz,olllel`ie:

r`o,,,`.lJnie:

Ak   vydražitel'  zaplatí  cenu   dosiahnutú  vydražením   v ustanovenej
lehoteprechádzananehovlastni'ckeprávodňomudeleniapri'klepu.
Dražobi`ík     vydá     bez     zbytočnélio     odkladu     po     nadobudnutí
vlastníckehoaleboinéhoprávavydražítel.ovipotvrdenieovydraženi'

predmetu   dražby  a  v  prípadodi,  vktorých  sa  o  príebehu  di.ažby
spísuje    notárska    zápísnica    vydá    dražobni.k    vydražítel.ov].    dve
vyhotovenia  osvedčeného  odpísu  notái.skg  zápisnjce  najneskôr  do 5
dní'

Po  nadobudnutí  vlastni'ckeho  práva  alebo  íného  práva  k predmetu
dražby  odovzdá  dražobník  bez  zbytočného  odkladu  vydražitel'ovi

predmet   di.ažby   a   listiny,   ktoi.é   osvedčujú   vlastni'cke  pi.ávo   a   sú
nevyhnutné na  nakladai`íe s predmetom  dražby alebo  osvedčujú  iné

práva vydražitera k predmetu dražby.
Ak  ide  o  i`ehnutel'nost',  podník  alebo  jeho  čast'    i.e  predchádzaj.úcj
vlastni'kpoviiinývzmysleustanovenia§29od§.2zákonač.527/2002
Z.2,.odobrovoľnýchdražbách,odovzdat`vydraženýpredmetdražby
ria   základe   predložeria   osvedčeného   odpisu   notárskej   zápí§njce
a doloženia     totožnosti     vydražitel`a     bez     zbytočných     priet.ahov
vydražitel'oví.   V pri'pade,   ak   predchádzajúcj   vlastník   neposkytne
nevyhnutnú  súčinno§t'  pri.  odovzdaní  preclmem  dražby  a v pri'pade
akejkol.vek  spôsol)enq'  škody,  ktorá  by  vznikla     v súvislosti  s  jel`o

protíprávnym  konani`m,  môže   byt' zaviazaný na jej úluadu  podl.a   §
33    ods.    8    zákoi`a    č.    527/2002    Z.    z.    odobi.ovol.ných    dražbách
v spojito§ti s § 420 a nasl. Občianskeho zákomíka.
Všetky  náklady  spojené  s odovzdar`í  a prevzati'm  pi.edmeh  dražby
nesje    vydi.ažiteľ.    Nel)ezpečenstvo    škody    na    predmete    dražby

pi.echádza  z navrhovatel.a  dražby  na  vydražitel'a  dňom  odovzc{ania
prednietu dražby.

Účastni'kom    dražl)y    môže    byt'    o§oba,    ktorá    spíňa    podmieriky
ustanovené   zákonoin   č.527/2002   Z.   z.   o dobi.ovoľi`ých   dražbácli   a
dostavila sa s ciel'om urobit' podaiiie.

Upozori`ujeme    všetky    osoby,    ktoi.é    majú    k    predmetu    di.ažby

predkupné  alebo  iné  práva,  že  ich  n`ôžu  preukázat.  najneskôr  do
začatia dražby a môžu ich uplatiiit. na di.ažl)e ako dražitelía.

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

(ods.2)Vprípade,aksaspochybňu).eplat]`os{'záložnejzmluvyalebo
boli  porušené  ustanovenja  zákoiia  o  dobrovo].hých  dražbácl`  niôže
^r\^l~^      '_L__I_`    ,             1,      \,             ,

_      _ ...,-..-... L.vC.`\V    \Il`JLC
osoba,ktorátvrdí,žetýmboladotkiiutái`asvojichprávach,požiadat'
súd,    aby    ui.čil    neplatnost.    dľažby.    Právo    domáhat'   sa    určenía

Ľ]CJTOR  i ect)`'c\ \..   lc  s.
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neplatnosti dražby zaniká, alt sa neuplahí do troch mesiacov c)do dňa

príklepu  okrem  prípadu,  ak  dôvody  nep]atnosti  dražby  súvisia  so
spácha]`ím tresti`él`o čjnu a zároveň ide o dražbu  domu alebo bytu, v
ktorom  má predchádzajúci vlastník pi.edmetu di.ažby v čase pri'klepu
hláseiiý  trvalý  pobyt podľa  zákona  č.  253/1998 Z.  z.  o hlásen]' pobytu
občanov    Slovenskej    republiky    a    registri    obyvatel.ov    Slovenskej.
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.,. v  tomto prípade je možné
domá]iať sa neplatnostĺ di.ažby aj po uplynutí tejto lehoty. V pri'pade
spoločnej  dražby  bude  neplatná  len  tá  časť  dražby,  ktorej  sa  takýto
rozsudok týka.

(ods.  3)   Osoba,   ktorá   podala  na   súde  žalobu   podľa   odseku  2,   je
povinná   oznámit.  príslušnému   okresnému   úradu   začatie   súdneho
konania.

(ods.  4)   Účastníkmi  súdneho   konania   o  neplatiiosť  dražby  podľa
odseku      2      sú      navrhovate]`      dražby,      dražobník,      vydi.ažjteľ,

predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a odseku 2.

(ods.  5)  Ak  vydražiteľ  zmaril  dražbu  alebo  ak  súd  ui.čil  dražbu  za
neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

(ods.   6)    Nep]atnost'   dražby   nie   je    možné    vyslovit'   z   dôvodu
oneskoreného začatia  dražby, ak bolo pri'čiiiou  oneskoi.eného začatia
dražby  konanie  i]`ej  dražby  tým  istým  di.ažobníkom  na  tom  istom
mieste a ak neuniožnil vlastník predmetu draLžby, ako aj osoba,  ktorá
má  k  predmetu  dražby  iné  ako  vlastnícke  pi.ávo,. vykonat'  riadnu
obliliadku pi.edmetu dražby.

Notárosvedčujúci

pi.iebeh  dražby: JUDi.. Andrea Barancová,  so sídlom Dr. Herza 374/12, 984 01  Lučenec

V Banskej Bystrici,  dňa 23.07.2021

Za navrhovatel'a:

správca úpadcu
MII+KO, s.r.o. „v konkurze"

Za dražobni'ka:

UC'TOR  Ll\(,\+`'\     1,:.
`úi  `i`1i`"   hi`{.Čjam"  jŔiiíeil`eiw  t`,  ý/J  `ii   i}iiľi`h.\   m  +ii  \*,

ii``+il   \Vj\`ť,,JJ  `     ľ.  ľ     iLl     ľÉ  :    .u``?>  .  4    ii.i.ntl    9oi`drusova®icitor.sk.  insustek@1`citor  sk=
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OSVEDČENIE 0 PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osľcdčujem,  že:  JUI)r.  Martin  šustek.  LL.M.   dátnm  narodenia:                        ,  rodné  číslo:

#bom:  dok,ad  totožností..  občíansky  preukaz,  čís[o:      kto]éhoĺe,`utát:]Í:,os;osdop[ľs zn,:tí;í,3o z,á,:to:uetý;:
`-lastný. Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: 0 695225/2021.

Žiljna dňa 26.07.202]

Upozomenie:
Notár legalizáciou neosvedčuj e pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§  58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Zuzana Krišicová
zamestnanec

poverený notárom
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