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Oznámenje o dražbe
(D 5091015)

LICITORgroup,a.s.akodražobni'koprávnenýkvýkonudobrovol.nýchdražiebvzmyskpri'slušnýd
ustanoveni'zákonač.527/2002Z.z.odobrovornýchdražbáchaodoplneni'zákonač.323/1992Zb.o/
notárochanotár§ke)čímosti(Notárskyporíadok)vzneni'neskorši'chpredpisov(d'ä]ejlm,,zákono
dobrovol'ných  dražbách")  zverejňuie  v zmysle  ustanovenia  §  H zál(ona  o  dobrovoľných  dražbách
nasledovné Oznámenie o dražbe:

Dražobník`
Sl'dlo:
IČO:
Zap,'saný:
V za§túpenl':

Navrhovaler 1:
Si'dlo kance]árie:
IČo:
Zapísariý:
Značka správcu:
V zastúpenl':

Navrhovatel. Z.
Si'dlo kamcelárie:
nar:
Zapĺsaný..
Značka správm:

Míesto konanía dražby:

Dátum konania dražby:

Časotvoreniadražby:

LICHTOR.
`  -'  ' -..-,.-., ~  ,   ,   .'_.

LICITOR  group, a.s.
Sládkovíčova 6,  010 01 Žilina
36 421 561

0bchodnýregísterOkresnéhosúduŽílina,oddiel:Sa,vložka:10476A
JUDr.TomášŠufák,prokurísta§poločností

CrossdefaultMamagementGroup,k.s.
Piaristícltá 21, 91101 Trenčín
45 462 801
v zozmame  správcov vedenom Ministerstvom spravodlívosti SR
S 1433

JUDr.Vladimi'rGrác,komplementárspoločnosti

=   nElmbfl"    flElfl.

VíeraChnalová,,vkonkuEe",nar.15.6.1965,smjestompodrikmía:
Žíarska413/8,97212Nedožery-Brezany,IČ0:34633898

Mgr. Bohuslav Gelatka
Moyzesovasl6/100,01701PovažskáBystrica
17.8.1983

v zo2name  správcov vedenom Mínísterstvom spravodlívostí SR
S 1582

B   hEmňm   gElmi

PeterChrvala,,vkonkuize",nar.1.11.1964,trvalebytom
žiarska413/8,97212Nedožery-Brezany

PenzíónQ,Rákoš9020/3,96001Zvolen(§alóník2.poschodíe)

22,11.2016

11:30 hod.

(účastnl'cimin.30minútpredotvoreni'mdražby)

:st;áogo;u:äTä€.7:::s7o:,Ta
tel: 041 763 22 34
fax: 041 7003 127
licitor©1icitorsk
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Dmžba=

P"metdtiĽžby:

Ozmčeníepred]netu
dražby:

Opispredmetudmžby:

L]CmTOR

1. kolo dražby

Predmetom   dražby   sú   nehnuteľnosti   -rodinÁý   dom   s.č.   413
spri'slušenstvompostavenýnaparc.č.137apozemokregistra„C''na

parceleč.Waparc.č.135,vk.ú.Brezany,okresPríevidza,zapísaný
naLVč.470,vspoluvlastnl'ckompodlele%+1Á.

nehnutel.no§tisanachádzajúvobci:Nedožery-Brezany
katastrálneúzemje:Brezany
okres : Prievidza
list vlastni'ctva: LV č. 470
domsúpisnéčíslo:413,postavenýnaparc.č.W
druh stavby:  10 -Rodimý dom
pafcela regísti.a „C" číslo:
]37,druhpozemku:zasta`-anéploch.`-anad`-oriao`?.meremm:,
135,dTuhpozemku:záhiad.`-o`?.merejrri
" `.Iastni.ct`-e: \'íera Chr`-aJo`'á „`-kohkutze~ , na-.  ] 5.Cť.1965,  b`io,T:
Žiarska413/'8,97212.`'edožer}--Br©.`-,`-sf`j!u`lastnckonFriele
=t   apeter   Ch-ala   „`-konkum",   b.`iom   Žiffska   113.8,   97212

\'edožer}'-Brezan.`-,`-spolu`-Iastm'ckonpodjele14.

RodinnýdomRodímýdomsúp.č.413,k.ú.Brezany
Stavebno-technickýpopís
Rodinný   dom   súp.   č.   413   na   parc.   č.   137,   nachádzajúcí   sa   v
katastrálnom    územi'    Brezmy,     obec    Nedožery~Brezany,     okres
Prievidza,   v  obytnq-  časti  obce.  Prístup  k  rodmnému  domu  i.e  z
mjestn9  komu]úkácie.   Objekt  je  klasifiko`il`'-   a*o  rcťĺ:L`[`'-   d-e=.
nakoHto `íac ako po]o`íca fxxí[aho`.e,. .r]LtrL:.  {TSš:eťf.ť,. =ťá.ffi  ť
určerú na b:..Tarúe RodrL|}'- dozr. K č±`=cíte fT`ť.=:..T_ťi=T  =é é`-e
nad2mnépodlažiaazastreš®}'-,8seÉlc\'.`cL-ťs=nch.
Rodim.`.- dom bol `` čajst cbHiadk?- `Th`-a:.  ha  b`ii-|e  Pó`-cdE
sta`.ba  rodimého  domu  bola  dam  do  'úžHma  Fria  Časd  ZP  í
572008`.Toku1947aprista\-ba`'roku1968.Predp)kJ,adaiLáži``ckri
rodimého   domu   vzhladom   k   sta`u   jednotli`?'.ch   koru"cii'   a
použitým materiáJom je 100 rokov,
1.  PP:  Osaderie  do  terénu  do  2  m  so  zvislou  izoláciou,  mun`'o  -
betónové,   deliace   kons.trukcie  -  murovaLné,   mútorné  ometky  -
vápeméštukové,stropy-betónové,klampjarskekonštrukcíeostatné
- pozinkovmý plech,  schody - betónové,  dvere - zvlakové,  okná -

j.ednoduché   oceľové,   dlažby   ost.   míestnosti'  -   cementový   poter,
elektroinštalácia  -  svetelná  aj  motorická,  rozvod  zemého  plynu,
zdroj  ohrew  TÚV  -  zásobníkový  ohíevač,  zdroj  vykurovania  -
plynový kotol, na podlaži' sa ešb nachádza líatinová vaňa a páková
nerezová batéria.
1.  NP:  Objekt  s  podzemným  podlažím  §  vodorovnou  izolácíou,
základy-betónové,murivo-tehladohr.50cm,delíacekonštrukcíe-
murované,  vnútomé omíetky - vápemé štukové,  stropy - drevené,
krov - sedlový,  krytina - obyčajná pálená,  klampiarske konštrukcie

[%oEo;žoľ%iľó:óso]Ž"
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LicHTOR

strechy  -  pozinkovaný   plech,   klampiarske   konštnikcie   ostatné  -
hliníko\ý  plech,  fasáda  -  brizolit,  dvere  -  hladké  plné  a  zasklené,
okná  -  plastové,  podlahy  obytných  miestností  -  PVC,  dlažby  ost.
miestností -keramická dlažba,  vykurovanie -panelovéÝykuTovacie
telesá,   elektroinštalácia  -  svetelná,   rozvod  teplej  a   stTdenej   vody

pozinkovaným   potrubím,   rozvod   zemného   plynu,   kanalizácia   -
liatinové potrubie,  v kuchyni  sa nadiádza  kuchynská  linka  na  báze
dreva (1,8 bm), odsávač pár, smaltované umývadlo, nerezová páková
batéria  a  keramický  obklad,  v kúpel.ri  sa  nachádza  vaňa,  nerezová

páková  batéria  so  sprchou,  keramické  umývadlo,  nerezová  páková
batéria, WC combi a keramický obklad, na podlaží sa ešte nachádza
l(ozub(vyhrievacia vložka demontovaná) a el+ rozvádzač s poistkami.
2.NP:  Murivo  -  tehla  do  hr.  40  an,  vnútomé  omietky  -  vápenné
štukové, stropy - drevené, klampiarske konštrukcie - hlinl'ko`ý plech,
dvere - hladké plné a zasklené,  okná - drevené,  podlahy obytných
miestnosti' - PVC, elektroinštalácia - svetelná.

Dom  bol  v  čase  obhliadky  vybavený  na  bývanie,  je  napojený  na
inžinierske  siete  -  vodu,   eJektrinu,  plyn  a  kanalizáciu  .  Dom  sa
nachádza v k. ú. Brezany, v obci Nedožery-Brezany, okres Prievidza,
v obytnej časti, s veľmi dobrou dostupnost'ou do okresného mesta a s
dobrou  dostupnost.ou k obchodom v obci,  v oblasti s rovnovážnym
dopytom a ponukou o kúpu nehnuteľností v tejto lokalite.

Dispozičné riešenie domu :
1. PP: 3x pivnica
1. r\T: `.eranda, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, komora, 3x izba
2. NP: izba
Vek stavby -pôvodná stavba z roku 1947 t. j. 69 rokov
Zatriedenie ]KSO 803 KS 1110
Zastavaná i]locha rodinného domu: 106,20 m2
Stavba je založená na betónových základoch, podpivničená
Nosný systém je realizovaný z tehly do hr. 50 a 40 cm s betónov)h a
dreveným stropom
Krov - sedlový
Krytina - obyčajná pálená
Vonkajšie povrchové úpravy - striekaný brizolit
Vnútomé povrchové úpravy - vápenné štukové
Keramické obklady - kuchyňa, kúpeľňa/WC
Podlahy - PVC, keramická dlažba, cemento`ý poter
Vykurovarie - panelové vykurovacie telesá,  plyno`ý kotol,  kozub s
vyhrievacou vložkou
ZdrojTÚV-zásobníko`ýohrievač
Elektroinštalácia - svetelná aj motorická
Vybavenje - kuchyňa, kúpel'ňa/WC, kotolňa

Hospodárska budova
Hospodárska budova bola daná do užívania v roku 1968, nachádza sa
na  parc.č.  137,  nezapĺ§aná  na  LV  a  nezakreslená  v  sm'mke  z  KN,
zastavaná  plocha  -  33,1  m2,  má  jedno  nadzemné  podlažie  :  bez

podmurovky, iba základové pásy, zvislé konštrukcie - drevené, krov

#EľoouFčogvrvľ67,o:bs.o]Ží]ína
IČO: 36 421 561
Tŕ` T`PU. C:y .^. 1 aE7 Ql n

tel: 041 763 22 34
fax; 041 7003 127
licitor@Ľcitor.sk
„,",, 'i-.,^+ ,1,



-   sedlový,   krytina  -   obyčajná   pálená,   klampíarske   konštrukcie  -

pozinkovaný     plech,     schody     -     dievené,     vráta     -     drevené,
predpokladanáživotnost'vzhľadomkukonštrukcíijeprokov.

Plot od ulice                                                                               ,
Plot bol vybudovaný v roku 1968, základy a podmurovka -betónové,
výplň plotu - oceľová tyčovina, v plote sú jedny plotové vráta a jedny

plotové vrátka, celková dížka plotu je 14,5 m, výška výplne plotu - 1,5
m, predpok]adaná životnost. vzhľadom ku konštrukcii je 55 rokov.

Prípojka vody
Prípoj.ka vody bola  vybudovaná  v roku  1968, PVC potrubie,  celková
dl'žka  prípojky  je  6,0  bm,  predpokladaná  životnost'  vzhľadom  ku
konštrukcíi je 60 roko`t.

PTípojka kanalizácie do septiku
Pri'pojka   kanalizácie   bola   `|.budo`'aná   `.   roku   196lc    kjamerijno`-e

potnibie,    dížka    pri'pojk}`   je    11,0   bm.    fredFok:adľa:na    ž]`-otr.crs:
vzhJadom ku konštrukcií je S0 roko`-

Septik
Septík  bol  `?.budo`m}'-  `-  roku  196€,  racLaÉza  sa  na  farc.č.  1D -~
betóno\ý,  obosta`'an}'-  priestor  -  17,5  m3,  F)redpokJ]adam  ž]\.otnos{
`'zhfadom ku konštrukcfi j.e 80 roko`-.

Prípoj ka i)lynu
Pn'pojka plynu bola vybudovaná v roku 2006, dl'žka prípojky je 11,0
bm, predpokladaná životno§ť vzhradom ku konštrukcii je 50 rokov.

Pripojka NN
Elektrická pn'pojka bola  `?budo`-aná `. roku  196ls,  `zdujri  ceko`2
dĺžka je 10,0 bm,  predpokladaná  žÍ\.otnoss{. `-zhradorL  ku  konšstrĽkcii

je 60 rokov.

PozenLky
Ohodnocovanými pozemkami sú parc. č. 135 Záhrad`-o `i`mere Í7,O
m2  a  parc.  č.  137 Zastavané plochy  a  nádvoria  o  `?'rmere  141,0  nú,
nachádzajúce  sa  v  obcí  Nedožery-Brezany,  v  k.  ú.  Breím`y,  okres
Prievídza, v oblasti s rovnovážnym dopytom a ponukou o kúpu tohto
typu nehnutel.ností.

Opi§ stavu predmetu dražby:   Stavba rodinného domu bola v dobe obhliadl(y neobývaná   Predmet
dražby sa draži' tak ako stojí a leži'.

Práva a záväzky
viaznuce na predmete
dražby,

LICHTOR

Vl č. 1

Na  rodínný  dom  č.s.  413  na  parcele  č.  137  a  pozemok  parc.č.  137  -
Záložné  právo  v  prospech  Dexía  banka  Slovensko  a.s.,  so  sídlom

áL#oouFčo=:?,oibs.0|ži,ina
IČO: 36 421 561
Tŕ T`PIJ. Cy .^. 10E7 -i ^
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é,

Poznámka:

Všeobecná hodnota

podl'a vyhlášky
492/2004 Z. z.:
znalecký posudok č.:
vypracoval:

Naj nižšie podarie:

Minimálne prihodenie:

Dražobná zábezpeka:

Spôsob zloženia
dražobnej zábezpeky:

LicHTOR

Hodžova   11,   010   11   Žilina,   IČ0  31575951   na  základe   zmluvy   o
zriadení záložného práva zo dňa 28.5.2008 č. V 3482/2008 -VZ 62/2008

EX  179/11  -  P  -  Martin  Bujna  -  Prievidzské  pekáme  a  éúkráme  a.s.
Prievidza -zriad.ex.zál.práva -Z 3331/11 -VZ 60/11            .

Poznámka:
EX  179/11  -  U  -  Martin  Bujna  -  Prievidzské  pekáme  a  cukrárne  a.s.
Prievidza -zriad.ex.zál.práva -P (i) 544/11 -VZ 52/11

Vl č. 2
Na  rodinný  dom  č.s.  413  na  parcele  č.  137  a  pozemok  parc.č.  137  -
Záložné  právo  v  prospech  Dexia  banka  Slovensko  a.s.,  so  sídlom
Hodžova   11,   010  11   Žilina,   IČ0  31575951   na  základe  zmluvy  o
zriadeni' záložného práva zo dňa 28.5.2008 č. V 3482/2008 -VZ 62/2008

EX  179/11  -  P - Martin Bujna  - Prievidzské pekárne a  "kráme a.s.
Prievidza -zriad.ex.zál.práva -Z 3331/11 -VZ 60/11

Poznámka:
EX  179/11  -  U  -  Martin  Bujna  -  Prievidzské  pekáme  a  cukráme  a.s.
Prievidza -zriad.ex.zál.práva -P (i) 544/11 -VZ 52/11

Vlastnícke  právo  PRECHÁDZA  na  vydražiteľa  udelením  priklepu.
PRECHODOM   vlastni'ckeho   práva   (speňažením)   zanikajú   všetky
záložné  práva  postupom  podľa  § 93  ods.  2  Zákona  č.  7/2005  z.  z.  o
konkurze   a   reštrukturalizácií   v   zneni'   neskorších   predpisov,   ak

predtým nezanikli postupom podra § 28 ods. 2 uvedeného zákona.

31.600,- €
180#016 zo dňa 11.7.2016
Ing. Anton Mach, znalec v odbore stavebm'ctvo

31.600,- €

300,-  €

9.000,-  €

1.  bezhotovostný prevod  na  účet  dražobníka  č.  ú.:  2621858260/1100,
vedený v Tatra banka, a.s. pod V.S.: 5091015 (SWHT TATRA banka,
a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) najneskôr

sTágoouFčogvrvľ67,o:bs.o]Žĺ]ína
IČO: 36 421 561
lŕ T`PH. CV IÍ`. 1 Qg:7 ql r`

tel: 041 763 22 34
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do otvorenia dražby s preukázani'm sa potvrdenía o úhrade zákonom

povol eným spôsobom.
2.   v   hotovosti   do   pokladne   dražobníka   najneskôr   do   otvorenia
dražby.                                                                              ,
3. vo forme bankovej záruky.                                       .

DokJad o zložení
dražobnej zábezpeky:

Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky:

Adresa fm zloženie
dmžobnej zábezpeky:

Vráterie diažobnej
zábezpeky:

Spôsol) úhmdy ceny
dosiahnutej
vydražením

Temín obhliadky:

LicHTOR®

1.originál   pri'kazu   na   úhradu   peňažných   prostriedkov   vo   výške
dražobnej  zábezpeky.   Účastnik  bude  pripustený  k dražbe,   ak  do
otvorenia   dražby   bude   dražobná   zábezpeka   pripísaná   na   účet
dražobnika.
2.hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3.originál   alebo  overená   kópia  preukazujúca  vystavenie  bankovej
záruky.
Dražobnú  zábezpeku  rie  je  možné  zložit'  šel(om  ani  platobnou
kartou.

Najneskôr do ohroreria dražby.

I.ICITOR  gioup,  a.s.  Sládko`ičo`.a  6,  010  01  Žilina,  aletD  `.  mjeste
konania dražby, najn6kôr pred ot`.orením dražb}-.

Neúspešným účastnikom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v
hotovosti,   bude   dražobná   zábezpeka   vrátená   hneď  po   skončení
dražby.
Neúspešn)h  účastnikom  dražby,  kton'  zložili  dražobnú  zábezpeku
bezhotovostn}'m   pre`'odom   na   účet   diažobníka,   t)ude   dražobná
zábezpeka   `Tätená   bez   zb}-točného   odkladu   po   skončm'   dražb}-
bezhoto`Tc6tn.\'m  pre`'odom  m  účet  o2načei\''  účastrikom   diažb`..

Vydražiteľ    je    povinn}'J    2aplatit.    cenu    dosiahnutu    ``'dražerun`
v hotovosti  do  pokladne  v sídle  dražotyníka  alebo  bezhoto`.m`'m

prevodom  na  účet  dražobníka  č.  2621858260A100,  vedený  v Tatra
banka a.s.  (SWIFT TATRA banka,  a.s.:  TATR SK BX,  IBAN:  SK  1411
0000  0000 2621  8582  60)  a  to  do  15  dní  odo  dňa  skončenia  dražby.
Diažobná    zábezpeka    sa    vydražiteľovi    započĺtava    do    ceny
dosiahnutej  vydražením.  Ak  nie  je  cena  dosiahnutá  vydražením
vyššia   ako    6.640,-    eur,   je   vydražiteľ   povinný   zaplatiť   cenu
dosiahnutú vydražením   hneď po skončení dražby.

1. 02.112016 o 14:00 hod.
2.16.112016 o 14:00 hod.

#EoOv]Fčo8vrvaou6?`o:óS.0|Ži|ina
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Oúanizačné opatmia:

Nadobudnutie
vlastnĺckeho práva
k predmetu dražby:

Podmienky
odoizdaria
pDedmetu dražby.

LicHTOR.

Záujemcovia     ovykonanie     obhliadky     sa     prihlásia     telefonicky
najneskôr 24  hodín  pred  stanoveným  termínom  obhliadky  na  t.  č.  :
0948/777  027.   Stretnutie   záujemcov   sa   uskutoční   pred   rodinn}h
domom súp. č.   413, v kat. úz. Brezany. Obhliadky je mcjžné vykonať
aj mimo termín stanovený v oznámení o dražbe po predchádzajúcej
dohode s dražobníkom. Bližšie iníormácie a pokyny na tel„. 041/763 22
34.

V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527#002 Z.z. o dobrovol`ných
dražbách   je   vlastník   predmetu   dražby,   dižiteľ   alebo   nájomca

ppovinný      umožniť      riadnu      obhliadku      predmetu      dražby
v stanovených temínoch.

Ak  vydražiter  zaplatí  cenu  dosiahnutú  vydražením  v ustanovenej
lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia priklepu.
Dražobník    vydá    bez    zbytočného    odkladu    po    nadobudnutí
vlastníckeho alebo iného práva vydražiterovi potvrderie o vydražení

predmetu  dražby  a  v  prípadoch,  v ktorých  sa  o  priebehu  dražby
spisuje   notárska    zápisnica    vydá    dražobník    vydražiteľovi    dve
vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5
dní.

Po  nadobudnuti'  vlastiu'ckeho  práva  alebo  iného  práva  k predmetu
dražby  odovzdá  dražobmk  bez  zbytočného  odkladu  vydražiteľovi
predmet  dražby  a  listiny,  ktoré  osvedčujú  vlastni'cke  právo  a  sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné
práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak  ide  o  nehnuteľnost.,  podrik  alebo  jeho  čast'   je  predchád2ajúci
vlastnik  poviiiný v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002
Z. z. o dobrovoľných dražbách, odovzdat' vydražený predmet dražby
na   základe   predloženia   osvedčeného   odpisu   notárskej   zápisnice
adoloženia    totožnosti    vydražiteľa    bez    zbytočných    priet.ahov
vydražiteľovi.   V prípade,   ak   predchádzajúci   vlastnik   neposkytne
nevyhnutnú  súčinnosť pri  odovzdaní predmetu  dražby a v prípade
akejkoľvek  spôsobeng  škody,  ktorá  by  vznikla    v súvislosti  s  jeho

protiprávnym konaním, môže  byt' zaviazaný na jej úhradu podl'a   §
33   ods.   8   zákona   č.   527/2002   Z.   z.   odobrovoľných   dražbách
v spojitosti s § 420 a nasl. Občianskeho zákonnika.
Všetky  náklady  spojené  s odovzdanĺ  a prevzatím  predmetu  dražby
nesie    vydražiteľ.    Nebezpečenstvo    škody    na    predmete    dražby

prechádza  z navrhovateľa  dražby na  vydražiteľa  dňom  odovzdania
predmetu dražby.
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Upozomenie:

Poučenie:

LicHTOR.

Účastníkom    dražby    môže    byt.   osoba,    ktorá    spĺňa    podmienky
ustanovené  zákonom  č.527/2002  Z.   z.   o dobrovol.ných   dražbách  a
dostavila sa s ciel'om urobit. podanie.

Upozorňujeme    všetky    osoby,    ktoré    majú    k    pre,dmetu    dražby

predkupné  alebo  iné  práva,  že  ich  môžu  preukázat.  najneskôr  do
začatia dražby a môžu ich uplatnit. na dražbe ako dražitelia.

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

(2)  V  pn'pade,  ak  boli  porušené  ustanovenia  tohto  zákona,  môže
osoba, ktorá tvrdí, že qhn bola dotknutá na svojich právach, požiadat'
súd,   aby   určil   neplatnost.   dražby.   Právo   domáhať   sa   určenia
neplatnosti dražby zaniká, al( sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa

príklepu  okrem  pn'padu,  al<  dôvody  neplatnosti  dražby  súvisia  so
spáchani'm trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v
ktorom má predchád2ajúci vlastník predmetu dražb}. `. čase pTflcleFJu
hlásený trvalý pobyt podľa osobjtného predpi5u;12b) `-tomto pn'pade

j.e možné domáhat` sa neplatnosti dražb}' a,i po upl}nuti' te.íto lehot}-. \-
pn'pade spoločng. dražb}' bude neplatná  len  ta  čajst- dražb}-,  Ltorei  sa
talqírto rozsudok týka (§ 23).

(3)  Osoba,  ktorá  podala  na  súde žalobu  podra  odseku  2,  je  povinná
o2námĺt. príslušnému katastrálnemu odbo" začatie súdneho konania.

(4) Účas{níkri súdneho konania o neplatnost. dražb}. podJa odseku 2
sú    na`Tho`'ater    dražb`-,    diažobnHc,    `i-dražíter,    Fredchádza,Ťuc]
`.lastnflt a dotknutá osob; podTa odseku 2,

(5)   Ak  `?'dražiter  zmaril   dražbu   aJebo   ak  sud   určil   dražhi   za
neplatnú, účínlqr príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Ak  je  dražba  zmarená  vydražíterom,  dražobná  zábezpeka  zložma
vydražíteľom vrátane j.ej prislušenstva sa použije na úhradu náklado`'
zmarenej   dražby.   Ak   sa   koná   opakovaná   dražba,   zúčtuje   sa
zostávajúca  čast.  dražobnej  zábezpeky  zložená  vydražiterom,  ktorý
spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade
nákladov  dražby  a  opakovanj  dražby  sa  zostávajúca  časť  vráti
vydražiteľovi,   ktorý  spôsobil  zmarenie   dražby.   Vydražiteľ,   ktorý
spôsobil   zmarenie   dražby,   je   povinný   na   vyzvanie   dražobníka
uhradiť   tú   časť   nákladov   dražby,   ktorú   nepokrýva   dražobná
zábezpeka  ním  zložená;  to  plati'  aj  na  náklady  opakovanej  dražby
konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

(6) Neplatnost' dražby nie je možné vyslovit' z dôvodu oneskoreného
začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie
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dražby
:ôr  do

Notár osvedčuj úci

priebeh dražby:

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, vykonať riadnu obhliadku
predmetu dražby.                                                                        +

t

JUDr.   Andrea   Barmcová,      so   sídlom   T.G.   Masaryka   19,   984   01
Lučenec

v..?.B...........,dňa.4.?.:.1.R:...?..?.1.G

Za navrhovatera 1:

-_-._`-`

J;É-É::;i+;-Í:=Í-:s}ižosh
Crossdefault Management Group, k. s.
správca úpadcu
Viera Chrvalová „v konkurze``

2á navrhovateľa 2:

správca úpadcu
Peter Chrvala „ v konkurze"
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