
Oznámenie o opakovanej dražbe
(D5091515)

LlaTORgroup,a.s,akodražobnfk®právnenýkvýkmudobrovol.nýchdražíebvzmysleprklušných
usianovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovorných dražbách a o doplnen{ zákon@ č. 323/1992 Zb. o/
noiáiiod` a notár5kej činriosti {Notáisky poTiadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o
dobrovol'ných  dražbáeh") zvereĺňuje v zmysle  ustanovenia  §  ] 7  záktyna  o  dobrovoľných dražbách
msledovné Ozná]nenie o oi)akovanej d[ažbe:

Dražol}ník:
Sĺdlo:

IČO:
Zapĺsaný:
v 2astúpenĹ:

Navrhovaier:
Sĺdlct kancelárie:
IČO:
Zapĺsmý:
Značka 5pTávcu:
V zastúpenf :

Nal,.:
By'Om:

Mie6to konania diažby:

Dátum konania dražby:

Čas otvorenia dražby:

Dražba:

::ácdTo°"Fčo#6ťpa|osóLžii,m
36 421 561

í=.ť:á:#gk:pŤoe=i::a§súpdDiäionsaúodďd:Sawka"47ó„

idicmoR recovery, k 8.
Mládežnĺcka 324, 017 01 Považská Bystľica
45 393 486
v zoznamc  §právcov vcdtmom Ministerstvom §piavodlivosti SR
S 1388

JUDr^ Patrik KUTimský, komplemÉmtáť

± TTĹ`+Cl lĹonlqJPEj podfltľ úpdqii

]ozef Gied, ,,v konkqBe"

|. KTára 22G, 97i oi Prievidza

8ídto dražobníh - LlaTOR group, a.s„ S[ádkovičovo 6, 010 01
žitima

05.04ffl6

12" hod.
(úča§hĺci min. 30 n`inút pTed otvoreT`ím dražby)

2. kolo dražby

lel: 041 7ó3 22 34



ľTedmet dražby; Pfedmetom  dľažby  Bú msltduiúce  nehnuternostl  6o všeLkými  ich
súča6t`Bmi a prisltlšenBlvom :

Obec
I

K®taS',áh.územie KitqmĹli`yodborokuEnéhoú]adu

•,B Brezanv •ld.

ľoz€mky pa_mely Ttlri2
~,

)

Dml`pozmku     Výmmvml Cl,lolv955 Spolwlaatníckypodiel/13944000
paLm č.                             \

2423^                               1 Lesné tN%eDkvL"étH)zemky 1"995 52JXX)52000n3944000

100Z 955
2423/22425/3

Lri pozemky 15041220063128Z509|23973148990 9551955 52000/13944000B2000A3944000

2426 l.eBnépoz€ii`kviiii`..
955 52000/13944000

1,,1
95S 5200"9944000

I.. Legné          mky
955955 52000n3944mQ

2440n12440C ..,. .t  .,tnLme poz        yLesiúpozem±      65009lĽA5népozemk169360
520ooA3944omOO0H3944000

9551955
2443

-,`,''52"A3944m

445
2447 Il,Et?'.  , ,,  ,t' 1`115499                1955``      ,,  ,     '   11

Pmč. Dfuh pq*mh Výtne" Čí,loLV19551955

52000n39440m
24232426 11 L,esné f"emk-*,.„-Le6néfxizendcy 5384

52000n394"411202
955 52000/13944000

2Jmľ2
1955Lesi`é "ntk 7554 52        13944

44 955 52000^9944000
2445 Lesl`   P0          Y             -emk3612S

954 52000P3752000
1001]017 l=fé=      575i   - 52000A3752000i520CK]n3752000

'020 Le5néfx}zemky       2723               |  954

110]
1   .J,    :l Lesn          u

v  podielovom  spoluvlastníctve  úpadcu:  Jozeĺ  Gied  ,,v  konkuTze"
narodmý,                  , `rvale bytom:

o,,is predme,u dražb,,,         :i§#g;=#nNéA=VLčjgčťgäg:5Ĺť :g;g:EkťBm-"
okres Pi.ievidza. Parcely sú zaiadmé v Ilesnom hospodáTBkom celku
(LHC)  s  názvorn  Prievidza  a  už!vaieľskom  celku  s  iovnomer`ným
názvom.  Platnosť  progTamu  starogtlivosti  o  lea  (Psl.)  pm  weder`ý
celok ie Stanovená i`a  obdobie rakov 2009 - 2018. Sú  súčasťou JPRL

0ednotka  priegtorového Jiozdelenla  lega). Stupeň och[ai`y  prĺmdy  je
č'1.

OpissmupTedmemdražby:Piedmetdražbysadraž(tak@kostojl@ležL

P]áva a záväzky
vi.iznuce m prcdrnete
dražby: „mF]u         PI

JUDr.  Šujai`ová  -  Ex.príkaz É.EX  704m  .  Stk:.  poist'. pob.  PrievidďS  T
zriad, ex. zál,piáva, Z 5501/12 -12a/12;



JUD]. Šujanová - Ex.priqaz č+EX 881/12 - Soe. poiEt', pob. Pritwidza  -
zriad. ex. zál.práva, Z 5502/12 -124/12;

JUDr. Šujanová - Ex,príkaz č.EX 976/12 - Soc.  poíst.. pob. PTievídä -
zriad. ex. zál.práva, Z 5503/12 -125/12;

JUI}r. Šujanová - Ex.prĺkaz č,EX 1285/12 . Soc. poisf. pob. Prieúdza -
zriad+ ex. zál.práva, Z 5504/12 -126/12;

]UDr. Šujariová - Ex.príkaz č.EX 1386n2 - Soc. poist.. pob. Prievídza -
zriad. ex. zál.práva, Z 5506/12 - 128/12;
JUDi-. Šujanová - Ex.pn'kaz č.EX 1371/12 - Soc. poisť. pob. Pťievidza -
zTiad. ex. zál.práva, Z 5505/12 - 127/12;
EX 121/13 -. P - JtJDr. Maťcela šujanová . StH:.poi§t'ovňa Ba, póbočka
Prievidza - zriadenie ex.záložného práva -Z 2299#018 -VZ 50#013;
EX 121/13 - P - TUDr. Marcela šujanová - Soc.poisťovňa Ba,  pobočka
Priwidza-jzriadmieex,záložnéhopTáva-Z2299A013-VZ50ml3;
EX 120/13 - P - JUDr. MaTcela Šiijanová - St*.poist.dvňa Ba, p"ka
Prievidza -zriadenie ex.záložného práva -Z 2298#013 -VZ 50#013;
JUDr. Šujanová  -  Ex,prĺkaz č.EX  119/13  -  Soc.poi6ť.,pob.  Prievidza  -
zriad. ex. zál.práva, Z 2445/13 . 52/13;
EX  704/12  -  U  -  TUDr.  MaT[ela  šujanwá  -  5oc.poisť.  t)a,  pobočka
Prievidza -pred,neh. -P (o) 1063/12 -VZ 114n2;
EX  881/12  -  U  -  JUDr.  MaTcela  Šujanová  -  Soi:.poisť.  Ba,  pobočka

:#7#2-?ridTerihri?{#):c#a/Eu-javn:;:5íU±.poism3„Óbočka

ge:|g=n-2P.i.:eúhúá:.,3alr=íl!:jžzizo::ó:ni-pois"a,pobačka

Ee:|#|.2P-i+J=:.`%1ľ#šúázo:'á7!12i.pois-apobočka
Prievidza -pmd.neh, -P {o) 1067/12 -VZ 118/12;
EX  1386/12  -  U  -  JUDr.  Mareeh  Šujanová  -  Soc.poisť.  Ba,  pobočka
Prievidm-predneh.-P(o)1068/12-VZ120n2;
EX 119/13 - U - ]UDr. Maľce)a Šujanová - Soc.poisťdvňa Ba, póbočka
Prievidza -pred. néh. -1] (o) 343/13 -VZ 38/13;
EX 120/13 - U - JLJDr. Marcela Šujanwó - SDc.poisťovňa Ba, pobočka
Prievidzfl-pied.néh.-P(o)344/13-VZ39/13;
EX 121n3 - U - TUDr. Marcela ŠujaJ`ová ~ Soc.poisťovňa Bi], pobočka
Prievidza - pred. neh, - 1' (o) 345/13 - VZ 40n3.

LV č. 955
JUDr. Šujmová - Ex.prĺkaz č.EX 704/12 - Soc.  poiBt.. pob. Pi'ievidza -
zriad. e". zál.práva, Z 5501/12 . 1Z3/12;

JUDr. Šujanová -  Ex.príkaz č.EX 881/12 - Soc. poisť. pob.  Prievidza -
zriad. ex. zál.práva, Z 55flzfl2 - 124/12;

JUDr. Šujanová -  Ex.prĺkaz č.EX 976n2 - Soc. poist.. pob, Prievidza -
zriad. ex. zál.práva, Z 550afl2 - 125/12;

]UDr. šujanová - Ex.prĺkaz č.EX 1285n2 - Soc. poist.. pob. Prievídža -
zriad. ex. zál.práva, Z 5504/12 -126/12;
JUDr. Šujanová - Ex.pri'kaz č.EX 1371/12 - Soc. poist`. pob. Prievidza -
zriad. ex. zál.práva, Z 5505n2 - i27/i2;
|UDr. Šujanová - Ex.príkaz E.EX 1386/12 - Soc. poisť. pob. Prievidza -
zTiad. ". zál.piáva, Z 5506/12 - 128/12;

1 .lĺ`lTfln pfmlb. a,E. úú: 041 763 22 34



PozT`ámka:

Všeobecná hodnota

podra v}.lilášky
492n004 Z. Z.:
zmlecký po5udoh č..
vyp'acoval:

Nainižšie podanie:

Minimáli`e prihodenie:

DTažobná zábezpeka:

Spósi]b zloženia
dľažobi`ei zábezpeky:

EX 121/13 - P - nJDr. Marcela Šujamvá - Soe.poist'ovňa Ba, pobočka
Prievidza -zriadenie ex.záložného práva - Z 2299#013 -VZ 50#013;
EX  120/13 - 1' - JUDr. Marcela Šujanová - Soc,poist'ovňa Ba,  pobočka
Prievidza -zriadenie cx.záložného piáva -Z 2298#0]3 -VZ 50/Z013;

|UDr.  Šujanová  -Ex.piika2  E.EX  1]9/13  -S".poist.„pob. Prievidza  -
zTiad. ex. zál.práva, Z 2445/13 -52/13;
EX  704/12  -  U  -  ]UDr.  Ma[cela  Šujanwá  -  Soc.poisť.  Ba,  pobočla
Prievĺdza -piBd.neh. -P (o) 1063/12 -VZ 114/12;
EX  881/12  -  U  -  JUDr.  Marcela  ŠujaTLová  -  Soc.poisť.  Ba,  pobočka
Prievidza -pred,neh. -P (o) 1064/n -VZ 115/12;
EX  976/12  -  U  -  JUDr.  Marcela  Šupnová  -  Scw:.poist'.  8@,  imbočka
Prievidza - pred.neh. -P (o) 1065/12 -VZ 1]6n2;
EX  1285/12  -  U  -  JUDľ.  Marcela  Šujanová  -  Soc.poist'.  Ba,  pobočka
Prievidza -pred.neh, -P (o) 1066/12 -VZ 117/12;
EX  1386/12  -  U  -  JUDr.  Marcela  Šuianová  -  Soc.poist..  Ba,  pobočka
Pi'ievidza -pfed.net`. -P (o) 1068/12 -VZ 120/12;
EX 119n3 - U - |UDr. Marcela Šujar`ová - Soc.poist.o`Áa Ba, pobočka
mevidza -pľed. neh. -P (o) 343/13 -VZ 38n3;
EX 120/13 - U - JUDr. Marcela Šujar`ová - Sct.poist.o`rňa Ba,  pobočka
I'rievidza - pTed. neh. -P (o) 344/13 -VZ 39/13;
EX 121/13 - U - JUDi.. Marcela Šujanová - S«.pojst'o`i\a Ba, F~a
Prievidza -pľed. neh. -P (o) 345n3 -VZ 40/]3.

Vlastnícke  právo  PRECHÁDZA  m  vydražitera  udelením  prĺkkpu.
PRECHODOM   v)astnĺckeho   práva   (speňažením)   2Bt`ikajú   všetky
záložné  práva  postupom  podra § 93  ods.  2 Zákoľ`a  č.  7#005  z. ?..  o
konkurze   a   reštrukturalizácil   v   znení   ne5koršĺch   predpisov,   ak

E)redtýmľiezanjklipostupompodľa§28ods.2uvedenéhozákona,

3.758,63 €
24P015 zo dňa 03.112015
lng,SamuelDevári,z]ialecvodborelesnĺctvo

2.820,_ €

100,-  €

1.000'-  €

[. bezhotovostný prevoá ,`a účet dražobníka  č, ú.: 262]858260,L]oo,
vedený v Tam banka, a.s. pod V.Si 5091515 (SW" TATRA banka,
aď TATR SK Bx, mAN: SK ]4ii  ooOO 0000 262]  8582 60) na|a!aka
do otvoreria dTažby s preukázjiním sa potvrdmia o úhfade zákcmom
povoleným spôsbbom.
2.   v   hcitovosti   do   pokladne  dražobnika   najneskôr   do   olvoľenia
dražby.
3. vo ĺorm€ bankovej záruky.

LICITOR group, a.s, ','1: U,1 7bl 22 3,



L}oklad o zložení
dľažobnci zábezpeky:

Lehota m zloženie
diažobnei zábezpeky:

Adiesa na zl®ženie
diažotmei zábezpeky:

ViÁte ní e dlažobnei
zábezpeky:

Spôsob úhrady ceny
do§iahnutei
vydiažením:

Temín obhliadky:

OrganízačnéopatTenia:

1.originál   pTíkazu   na   úhradu   peňažných   prostriedkov   vo   výške
dražobnS  zábezpeky.  Úča6tník  t.Lide  pripuster`ý  k dtažbe,  ak  do
ot`'orcriia   dražby   bude   dražobná   zábezpeka   pripi'saná   na   účet
dražôbnlka.
2.hotovost.vovýškedražobnejzábezpeky.
3.origlná]  alébo  overmá  kúpia  preukazujúca  vystavenie  bankovej
záruky.
t)ra±obnú
l(artou

zábezpeku  nie  je  možné  z]ožit'  Šekom  ani  platobnou

Najneskôrdooworeniadražby.

LIcrl.OR  sioup,  a.s. Sládkovičova  6,  010  01  Žiha,  alÉbo  v  mieste
konariadražby,najnegkôrpredotvorenĺmdražby.

NeúspešnýmúčaBmíkomdr.žby,ktizložilidražobr`úzábezpekuv
hotovosti,  bude  drazobná  zábezpéka  viátmá  hneď  po  skontiní
dražby.
NcúSpcšným účastníkom  diažby,  ktoiĺ  zložlli  dražóbnú  zátnzpeku
bezhotovosii`ým   prevodom   na   účei   dražobn(ka,   bude   dražobná
zábezpeka  viátená  bez  zbytočného  odkladu  po  skončenl  diažby
bczL"ovostným  prevodom  m  účct  o2nečmý  účashtkom  dražby.

Vydiažiteľ   je   povimý    zaplatiť   cenu    dosiahnutú    vydražením
v hotovasti  do  pokladne  v sídle  dražóbnfl(a  alebo  bezhotovoamým
prevodom  na  účet  dm2obníka  č.  2621858260nlm,  vedený  vTatm
banka a.s. {SWIH TÄTRA bank@, ať§.: TAm SK BX, lBAN: SK 1411
0000 0UCW) 2621  8€}82  6tl)  a to do 15  dní odo  dňa  skončenia  dražby.
DiHi2bbná    zábezpeka    sa   vydmžltelati    započiú"    do    c.ny
dogiahnulei  vydiúenlm.  Ak  nle je  cciia  doslahnutá  vydiažmím
v*šia   .ko   6.640r   eui,   ie   vydiúitel   povinný   zL.phiil.   cenu
dosiahnutú vydiažením  hneď po sk®nčenĺ dražby.

1. 16fl32016 o 17:00 hod,
2. 30.032016 o 17:00 hod.

Záujemcovia    ovykonanje    obhliadky     §a     prihlásia     telefonicky
najneskôr 24 hodĺn  pred s[anoveným  tamínom  obhliadky i`a t.  č.  :'Éi;iiľíí`;ť!i,eä:.`ľ?,®in,.:yá:;-i;Íih#ii

v oznámení  o  diažbe  po  piedchádzajúcej  dohode  § dražobru`kom.
t}ližšje ir`formácie m i č. : 041#63 22 34,

tel: 041 7ó3 22 34



V zmysle § 1Z ods. 2 a § 13 zÁkona č. 527/2002 Zz. o dobrovoTných
diažbách   je   vlaslnĺk   predmetu   dnažby,   dtžiteT   alebo  náioiT`ca

povimý      umožrLit`      riadnu      ot}h]iadln]      Tiredmet`i      dTažby
v stanovených teminodh.

Nadobudnu(ie
vlasFníckeho práva
k p"d"etu dražby:

Podmienky
odovzdania
predmetu dtažby:

llpozorneniet

Ak  vydražiteľ  zaplatí  cenu  dosiahnutú  vydraženĺm  v ustanovencj
lehote prechádza na neho vla5tnĺcke právo dňom udelEiúa príklepu.
Dražobník    vydá    bez    zbytočného    adkladu    po    mdobudnut]
vlastnĺckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdeitie o vydražení

predmetu  dražby  a  v  prípadcH;h,  vktoľých  sa  o  priebehu  dražby
spisuje    notár§ka    zápi5nica    vydá    dražobník    vydražitcľovi    dve
vyhotovei`ia osvedčeného odpisu notáT5kei zápisnice r`ajneskôr do 5
dní.

Po  i"dobudnuĹí  vlasttii'ckeho  práva  alebo  iného  pľáva  k pTedmetu
dľažby  odovzdá  dTažcbn]T  bez  2bytočného  odkJadu  vydľaž)teľovi

predmet  dTažt]y   a  listiny,  k`oTé  osvedčujú  vlastni'cke  právo  a   sú
nevyhr`utné na r`akladanje s pmdmetom dražb)/ aletm osvedču* iné
práva vydTažiteľa k predmetu dražby.
Ak  ide  o  néhnuterhosť,  podnik  alebo  jeho  časť   je  predchádzajúcj
vlastník  po`'imý v zmysle ustanovenia § 29 od9, 2 zákom č. 527A002
Z, z. o dobrovol'ných dražbách, odovzdat. vydražený predmet dražby
"   2áklade   predloženia   osvedčeného   odpisu   notáľ5kej   zápisT`ice
adoloženia    totožnosti    vydražitera    bez    zbytočných    pnct.ahov
vyd[ažiteľovi.   V pn'pade,   ak   predchádzaiúci   vla5tnil   Tepask}'me
nevyhnumú  súčinnost' pri  odovzdan(  predmetu  dTažb}r  a v pn.pad.
akejkoľvek  spômbenej  škody,  ktorá  by  vz]`ikJa    `. súv`slc6ti  s  Fho

pTotipTávnym konani`m, môžc   byť zaviazÄný na ri úhradu  podľa   §
33   ods.   8   zákom   č.   527P002   Z.   z.   odobrovorných   dĺažbách
vspojitostis§420anasl.Občia]`skehozákonnJka.
Všetky  náklady  spojené  s odovzdanĺ  a prevzati'm  pľedmetu  dražby
nesie   vydTažiter.    Nebezpeč€ristvo    škody    iia    predmete    dražby

prechádza  z mvrhovatera  dražby na  vydiaž!tcl.a  dňom  odovzdania
predmetu dT@žby.

Účastnĺkom   dražby   môže   byi.   ogoba,    ktorá   splňa    podmienky
ustanovené  zákonom  č.527&002  Z.  z.  o dobrovorných  dTažbách  a
dostaviLa sa s ciel`om uťobit. podanie.

Upttzorňujeme   všetky   o§oby,    ktoré    majú    k    predmetu    dražby

predkupné  alebo  :né  pi.áva,  že  ich  môžu  preukázat'  najneskôr  do
začatiadražbyamôžuichuplatnii.nadražbeakodražiielia.

!i,TioF.giou.p,.3Ĺ§,..=...
tel: 041  763 22 34
_      ^,,  ~,\^1,rl„



ľnučenie: V zmy§1e § 21 zákma č. 527#002 Z. z.:

(2}  V  pripade,  ak  boli  porušené  ustanover`ia  tol`to  zákona,  môže
osoba, ktorá tv[dí, že tým bola dotknulá na svoj.ich právaeh, požiadat.
súd,   aby   určil   neplatnost.   dľažby.    Právo   domáhat.   §a   určenía
neplatnosti dľažby zaniká, ak sa neuplatnf do tročh mesiacov odo dňa

prĺk]epu  okrem  prĺpadu,  ak  dôvody  neplatnosti  dražby  súvi§ia  so
spácham'm tre§tného čiT`u a zároveň ide o dražbu domu aletx) bytu, v
klorom má predchádzaiúci vlashĺk predmelu dTažby v čase prĺklepu
hláseT`ý trvalý pob)P podľa osobitného predpisu;12b) v tomto pTĺpade

je možné domáhať sa neplatno§ti dTažby aj po uplynutí tej(o lehoty. V
pn'pade spoločnei dražby bude neplatná lm tá časť dražby, ktorej sa
takýio rožsudok týka 6 23).

(3) Osoba, ktoTá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povimá
oznámit'p[í§lušnémukata5ftáLnemuodboruzačatiesúdnehokonania.

(4) ÚčaBhíkmi súdneho komrúa o mplatnosť dražby podľa odseku 2
sú    navrhovatel.   dražby,    dražobník,    vydražiter,    predchádzajúci
vlastn[k a dotknutá osoba podra odseku 2.

(5)   Ak  vydražiter  zmaril  dražbu   alebo   ak  súd  určil   dražbu   za
nef)latnú, účinlqr F)ríklepu 2flnikajú ku dňu pmlepu.
AJc  je  diažba  zmarená  vydražiterom,  dražobná  zábezpeka  zložená
vydražitero[iL viátam jqj prĺ§[ušenswa sa použije na úhri]du nák]adov
zi[`arenej   dražby.   Ak   sa   koná   opakovaná   dražba,   zúčtuje   Éia
zostávajúca  čast. dražobnej  zábezpeky  zložmá  vydražiteľom,  ktorý
spôsabil zmBrmle dnažby, na náklady opakovanej dražt)y. Po úhrade
nákladov  dražby  a  opôkovanej  dražby   sa  zosiávajúca  čast.  vráti
vydražiterovi,  ktorý  spôsobil   zmarenie  dTažby.   Vydražjteľ,   ktorý

pôsobil   zmrenle   dražby,   je   povi[\ný   na   vyzvaníe   dražobníka
uhradit.   tú   čas[.   nákladov   dražby,    ktorú   nepokrýva   di.ažobná
zábezpeka  n]'m  ztožená;  to  platí  aj  r`a  náklady  opakovanej  dražby
konanejvdôsledkuzmarmiapredchádzajúcejdražbyvydražiteroTn.

(6) Neplatnost` dTažby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného
začaiia d[ažby, ak bolo prĺčinou oneskoreného začatia dražby konanie
inej  dTažby   P;m   istým   dTažobníkom   n@   tom   istom   mieste  a   ak
neumožnĺl  vlagtnĺk  predmetu  dražby,  ako  aj  osoba,  ktorá  n`á  k

predmetu dražby iné ako vlasinícke právo, vykonat' riadnu obhliadku
predmetu d ťažby.

hl: 041 7tB 22 34



Notár osvedčuj úcj

priebeh dtažby:
]UDľ. Ľudmila Chodelková so sÉdlom Ul. ]. Mája č. 5, 010 01 žilina
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OSVEDČEME
o pmvosti podpisu

Podl'a knihy osvcdčovani? oravľi€li mAnisov os.vedčujcm pmuosi' t]odpĺsu: JUDr. PzLtľlk Kutimsltý. dÁtum
"mdenia í -                                                iymm.                                                    ,  kiofóho(ej} tatožn®ť som zístil(a)
zÁkomým spôsobori. snAmb zístenia totohosq: p]atny doklad totožnostj -úľad(iý dokJad: Občiansky pTcukaz,
6éria a/a[cbo číslo:.                   , boľý(Á) podpis na listine uznaJ(@) za svoj v)astný. Ccntrálny i€gisteľ osvcdčených
podpi§ov pridelil f)odpisu poradové číslo O.129ó848016.

Žilina dm 18.2.2016
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