
COLNY URAD MICHALOVCE
Odd®lonle právn®

Plynár®nskó 4, 071  01  Mlchalovce

Naše čisk>:                             128800m22
V Michalovciach dň@:          02`05.2022

Oznámenie o díažbe č. 1/2022

Folokópia
Zhodu osvdriL
Podp,s  ;  .  .

Colný ůrad  M€hslovco,  Plynáíenská 4,  071  01  Mkhalowe  podía  ustarweria  §  69  ods.  6  zákona  č.
199C004 Z.  z. Colný zákona o zmem a doplnenl nlektoíých zákonov v zneni  noskoršlch predpbv v spojení soL
zákonom č.  527A2002  Z  z.  o dobmvorných  doažbách  a o doplnení  zákona  SNR  C.  323/1992  Zb.  o  notárocn  s
m)társkej čimostl (Notársky poriadok) v znenl neskoršich pÍBdpisov (ďabj len .zákon Č. 527C002 Z. z.) vydáv@

oznám®nl® o v®r®jnej spoločnej dnžb® hnut®rných vecí.

Hnuterné veci budú dražené v spoločn®j dražbe v určenom poíadi.
Vyvolanb sa vykoná pri kazdom píedmots dražby samostatne`
Jedná sa o pM dražbu hnu(®rných vecl.

Otazobník: Colný úrad Mchskwce. Plynárenská 4, 071  01  Mbhalo\ee 00..

NIESTSKÝ ŮR,AD  MICHALOVCE
VYVESENÉ:
rf_ft  %   4 í .   7jJ 2 JJ

3J-oí.   2A%J,
Nwrhwster drežby: Colný ůrad Michalovce. Pl)márenská 4, 071 01  Mchalow:e

Dát`im konanl. dražby: 30.05.2022

Mleeto konanki díažby: Colný Úrad Mchalovce,  Plynárenská 4, 07101  Michalovce, zasadacía miesinosť Č. 201

Čas konama dražby: 10m hd.

"esto konanla obhlladky: Pobočka Colného tiradu Mlchalovoe \/)éné l\lemecké

Tomín konanla obhlladlq/:   16.05.2022.18.05.2022, 20.05.2022, 23.05.2022 v čase,  ktorý. je potnebné
dohodnůť si na tel. č. 056/6511403, 056/6511401

Zápl. dražlteťbv:   30.05.2022 o 09:00 hod.  na Colnom Úr@de Michalovce

Predmst dražby:  SpotrBbný tovaí -  úžitkové  moioro\é vozidlo a náves .  nůšie  wedené,  l(ioré  budú v zm)cle §
23 ods. 1 zákona Č. 527/2002 Z. z. dražené  v lomo po"ti:

1,     tahač  zn.    VOLVO  FH  440  4)(2.  w,  Č.  CEe374BM,  r.  v.  2007,  počet  najazdených  km  nezistoný,
ČemBnej tirby , VIN: YV2AS02AX78462168, imatrikulované na Ukraiine.

Hodnota  vozídla  podía znaleckého posudku &  6/2022 vypracovaného znaloom  lng.  lvanom  Gom"om,
Jurqja  Jár`ošlka  2478/19,  071   01   Michaiovce,  ev.  č.  znalca:  910923,  pnedsiav\+is  ku  dňu   12.02.2022
čiastku bez Dpll 3 569,00Á slwom tritisicpáťstošesťtlesiaodeváií eur (4282,80 € s DPH).

Vyvolávacla cena: 3 569,00 4 pričom bvarje dražený za csnu bez dovozných platieb.

Ople t®cl`nlckóho stavu prodmetu dražby:
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poškodený  brzdo\Ú  systém  prednei  népravy.  chýbajů  homé  časti  zadných  blatnikov.   KoÍózia  rámu.
chýba  kn^  akumulátorov   Znečistenie  Čalůnenia  kabjny,  chýbajú  stierače,  chýbajú  kr)nky  nárazníka,
znečistený  interiéí.   chýbaiú  zadné  svetiá,   poškodená  kabeláž  k zadným   svetiám,   chýbaiti  obryso\é
sve".

mnlmáln® prihodenle:   50,00 €

Z.     Náves zn.   KOGEL SNCO 24P, ev. č. CE8001XT,  Í. v. 2007. poéei naJazdených km nezistený, čentonqi
taíby, VIN:  WKOS0002400060060, imatrikiilované na Uknajlne.

Hodnota vozidla  podra  znaleckého  posudku  Č.  6/2022  vypí@co\mného znaloom  lng.  lvanom Gombhom,
Juraja  Jánošlka  2478/19,  071   01   Mchalovce,  ov.  č.  znalca:  910923.  predstavuje  ku  dhu  12.02.2022
Čiastku bez DPH  1.300.00,{, slovom: tislctristo eur (1560,0) € s DPH).

Vyvolávacla cena  :  1.300,00 q prčom tovar é dražený za cenu bez dovoznýrch platieb,

Opis tochnlckého stavu predmetu dražby:

Dha 07.02.2022 bola znaloom vykonaná obMadka návesu bez skúšobnqi iazdy vo V)/šnom Nemeckom.
Náves  rná  korodovariý  rám -znižsná pevnosť ráTiu,  nápíavy značne skorodwané - poLrebná opíava,
defomované  zadné  dveíe,   poškodená  aretécia  zadných  dverl,   poškodenó  predné  čelo,   poškodená

podlaha,   poškodené   zadné   svetlá,   chýba|ů   dosky   na   plachlo\ú   konštrukciu,   poškodené   nást`ipné
schodiky.  chýba osvedené e\Ádenčného Člsla, chýt)aiú obvso\é swtlá. chýba parkovacl -odbrzďovaci
-bezpečnostný ve"`

Mlnlmálne pnhodenlo:   50,00 €

:#::n?::ip,#en|:#|:Lpodú#:.;;,:##ap#á#ambLs#onc.o::é#::unaM;c#?ewL:(#:
schváleného určenia alebo použitia vydraženého predmetu dražby a zaplabnie dovozných plabeb.

Spó§ob a temln  zaplat®nla  najvy§§leho podanla:  Vydražiter je povimý zaplatiť cenu  dosiahnutú vydraženim
ak  nie je vyššia  ako  3  300  eur  hneď  po  udelenl  priklepu,  inak  do  10  dnl  od  skončenia  dražby  na  účet colného
úradu  lBAN:  SK30  8180  0000  0070  0045  0353,  ktoů je  vedený  v Štátnej  pokladnbi  s uvedenlm  variabilnóho
symbolu,

-       č. 53006374 pre predme`dražby wedený pod poí. Č.1
•       Č. 53008001  pre predmetdíažby uvedený pod por. Č. 2

ú|e#„°:;mmuus:Íbbw„fevn#Sn'8h%!í#:rač!::'umdponsií#ůáúnaw#ů`z##iieůTedumoznézaHatiťzapočitanh
Platba zmenkou je neprlpu§lná.

Ak vydražiter neuhradi vydraženú cenu dražen®j veci v ustamvenej k}hoie, vec ss dražl v opakovanej drazbe bez
účasti vydražiteía`

V lehote do troch  pracovných dni  plynůcej odo dňa zaplatenia vydrazeiiej ceny je vydražíteí povlnný na predmot
dražby  vykonai. fomality  potTebné  na  pridelenie  colne  schválenóho  určenia  alebo  použftla.  Ak  vydražitď  podá
colné  vyhlásenie  na  prepustenie  `ovaru do colného  režimu voíný obeh, é povimý uhradff siimu coln%h platieb,
ktoíá bide vymeíaná z vydraženej ceny[ v lehole  10 kakindámych dni od jch oznámenia.

Telefón   056/6872418              E-mail.  cumi inío@rinancnasprava.sk             wwí financnaspíava.sk



Folokópb
Zhodu o6ved
P® : ..

Upozomenle  pre  osoby  s píedkupným  právom:  Osoby,  k®Íé  mqú  k draženým  v«iam  predkupné  právo,
móžu ho iiplatriť len ako draž«elia na dražbe po prodchádzajůcom ozíůme^nii)red  zaéiatkom  drazby licitátorovi,
Udeónlm priklepu predkupné právo zaíilká.

Nadobudnutl®   vlastníckel`o   práva   k   vydmženómu   predmstu   dražby:   Po   uhradení   ceny   dosiahnutej
vydmženim  v  ustanovenej  lehote,   prechádza  na  vydíažltera  vlasůiicke  právo  k  píedmelu  dražby    udelonlm

priklopu.

Odovzdanle   predmetu   dražby:   Cklovzdanie  vydražeí`6ho  predmetu  vydražfteíovi   sa  uskuloční  v  Čase  po
zaplatoni ceriy dostahmJsej vydražon lm , vykonanl coiných ft)Ímallt na pridok}nie colne schváleného iiíčonb alebo

použftia, a b do troch píacwných dní od uhradenía sumy zodpovedajúcsj colí`ému dnu. Uhradenb colného dlhu
musi  vyclnažiůr  preukazal.  dokladom   o  Ůhrad8,   pripadne  výpjsom   z  účiu.   Odvoz  vydraženého  prsdmetu   sj
zabezpečl vydíažltoí na vl3stné Í`áklady a "!bezpečenstvo z priestorov Pobočky colného Úradu Vyšné Nemocké,
072 51  KÍčava.

Upustenl®  od  dražby:  Dražobnlk  nezodpovodá  za  vady  tovaru  predávaného  na  verejnej  dražbe  a  zároveň  si
vyhradzuje právo odstúpiť od drazby najneskór do začaóa dražby.

Podmi®nky úČ®Stl m dražbe:

1)

VeTejnej díazby sa móže zúčastniť fyzJcká osoba,  ktoíá je spÓsobllá na píávne úkoí`y, píávnické osoby ai Šůt.  Ak

p dražfterom fyzéká osoba, je povinná pÍoukázať sa preukazom totožnosti.  Fyzická osoba móžs díažiť osob"3
alebo  sa  móže  nechať  Í`a  díažbe  zas(upovať.  Zástupca  Ú  povinný  predk)žit.  úradne  overené  plnomocenstvo
a preukázať svcýu totožno6Í.
Ak j® dražitorom  Ozická  osobs  podnikaier,  rnóžo  draziť osobno  alobo  sa  mó!e  nechať  na  díažbe  zaslupov@(..
Fyztká  osoba  podnikateí  je  povinná  píedloži(.  žjvnostenský  léi  alebo  výpjs  z obchodného  registra,  zástupca
okíem  vyššjo  wedenóho    žJvnostsnského  ljstu  predložl  aj  úradn®  overené  plnomocensnro  a preukáže  svoiu
totožnosť preukazom iotoznosti.
Ak  je   dražitBrom   právnk>ká   osoba,   móže   dražjť   č€n   jej   Štatutámeho   oígánu,   ktorý   je   povinný   predložn'
dražobí`Íkovi   výpš   z obchodnóho   regétra   nie   staršl   ako  jeden   mesiac   alebo   jeho   Ůradne   oversnů   kópiu
a píeiikázať  svoju  totožnosr   Píávntkú  osol)u  rrůže  zasmpovať  ai  iný  zástupca,  ktorý  p  okrem  uvedeíiého
povinný píedložft. úradr€ oveíené plrx)mocenstvo.

%g"dmžwaostamipritomnlnadrdn"vprébehuieikonampovimlzdíza`.qmmspvam
odponJjúcemu dobrým mravom, kmíé by ru§ilo priebeh díažby.  Dražba je pristupná vere]nosti.  Účasmik dísžby je

povinný  dať  sa  zapLsať  do  zoznamu  účastmkov  dražby  a  prievziaí dražobné  čislo.  V prlpade  udeíenia  priklepu
móžo zapla« vydraž®nů c®nu leii ten účasmík drazby.  ktorý bol zaplsaný do zoznamu ůčasmikov díažby a bob
mu  udolené  dražobré  Člslo.   Účastnkl  dražby  a ostatn6  osoby  pritomné  na  dražbe  sú  povinné  rešpektovat`
opamnů organizálora dražby zameíené na zabezpečenie nerušerého priebehu dražby  Je zakázané vstupovať
na dražbu  so zbí@ňou  a použlvať mobilné teleíóny.  Oíganizátor dražby si  vyhíadzuje  právo osobe,  ktorá poruši
tbto povinnosti neunmžnlť účasť na dražbe, alebo takúto osobu z prebiehajúcej dražby vykáza('`

kmikomdmžby"móžebw
• osoba, korá nemože naclobódať vlasmlcke právo a iné práva k pnedmetom dražby,
•  osoby,  na  kto%h  msjetok  bol  vyhlásený  koíikurz  alobo  vočl  kbb  bol  zamletnuty  návrh  na  vyhlás®nb

korikm!u  pre  nedost@tok  maútku  aJebo  ohíadne  ich  maje«u  bok)  opátDvne  powídené  nůtené  vyrovnanie,  a  to

po  dobu  troch  rokw  od  zÍušenia  konkuízu,  Óho  zamómutia  píe  nedostalok  majetku  alebo  do  (roch  rokov  od
skorůnLa opátovnórw vyrovnanb; nikto nesmie drazft' za nk)h.
•   osoba.   u   klorej   by   v   dósledku   nadobudnulia   vlaslnbtva   predmetu   dražby   mohb   dóist.   k   obmedzeniu

hospodárskej sůt'az8, Í`ikto nesmje dražiť za riu
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Účaswkom  drazby  "!m6že  br  dražobnlk  a
a) osoba drazot)n(kovi a zamestnancovi blizka,

a.  Učasmlkom  díažby  nemóže  byt.  ani

b) právnk=ká osoba, ktoíú ovláda dražobník aébo osoba wedená v plsrnene a) v Čase, keď sa uskiitočňuje
dražba,
c)   práví`kká   osoba,   v k(orej   je   dražobnlk   abbo  jeho   zamestnsnec.   alebo   osaba   uvedená   v plsmene   a)
štatutámym orgánom , Členom Štamámeho orgánu, prokuristom alebo spoftnikom.
d)  právnbká osob8, ktorú ovláda osoba uvedená v plsmene c) v čase. keď sa uskutočňuje dražba.

Mkto nesmie díažft' za osoby uvederié v tomto odseku.

)

Učastn(k dražby je povinný dok)žit' čestné vyl`ffiníe, že nie je osobou vylúčenou z dražby (v prlpade, ak díazftel
nspredloži  če§tné  vyhlásenk.  ja  zaň  možné  povazovať  nlm  podpisanú  individuálnu  prBzenénú  listinu,  ktorá
obsahuje ustanovenie, Že nie je osobou vylúóenou z dražby).

5)

Drazitelia  robia  ponuky  zreterným  zdvihnullm  prkleleného Člsla  a ůstnym  oznámen(m  ponúkanej  ceny.  Díazitelů
sú viazsni  svojimi podsniami. ak sa neurobilo vyššie podsnie.

6)

Ak  napriek dvom  vyzvan(am licitátora nebola ponuks zvýšená, oznómi  léftátor ešte  raz postednů  ponuku  a udelí

priklep, §počlvajúci v klepnutl  kladívkom dražlterovl ktoů urobil najvyššie podanie.

7)

Ak   Í`iekorko   día2iterov   iirobi   rovnaké   podanie   a m}uroblk)   sa   vyššje   pripusiné   podanio,   Íozhodm   licftátor

o udelenl  prlklepu  žrebom.  Ak však  bol jedným z dražitelov tent komu prináleži  predkupré právo vecnej povahy,
udell sa priklep jemu.

8)

Keďže  kle  o  spoločnú  dražbu  viaceýoh  hnuteíných  vecl,   bude  sa  pnedmot  dražby  dražiť  v takom  poradi,
v akom jB bvar zaplsaný v tomto oznámeni o konanl dražby.

9)

V  pripade  spoločnej  dra2by  je  vydíažjft!Í  povinný  zaplatit.  cenu  dosiatiniitú  vydmžonlm,  ak  nb  je  vyššia  ako
3 300 eur,  hneď po udeleni  priklopu.

10)

Udekjnlm   priklepu,

k píedmetu  clražby,
ukoíwl.

poskx]ný,  je  dražba  ukonóená.  Ak   "}urobí  Zladny  z dražfterov  poíiuku
ako  postiný  v poradl.  aspoh  vo vý§ke  vyvolávacej  ceny,  Iicitátor dražbu

Pouč®nle podra § 21  ods. 2 az 6 zákona Č, 527/2002 Z. z.:

V prlpade, ak tx)li poÍušené ustanovenia zákona Č. 527#002 Z. z.. móže osoba,  ktorá tvd| Zo `ým bola dotknutá
na  svojk)h  právach,  požladať  sůd,  aby  unšil  nepbtno§ť  dmžby.  Právo  domáha{.  §a  určonia  nsplatnosti  dražby
zaniká, ak sa neupla" do troch mesiacov odo dňa priklepu.

Cčoba, ktorá podala na súde žabbu podra odseku 2, é povinná ozná" pn.slušnómu okresnému ůradu začatie
súdneho konania.
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Účasmlkmi  súdneho  konanla o neplamosl' díažby  podía odseku  2  sú  navrh3vateí dražby.  dražobnik.  vydražiler,

predchádzajúci vlastnik a do«nutá osoba podra § 21  odsoku 2 zákona Č. 527C002 Z. z.

Ak vydražltoí zmsril drazbu a€bo  ak súd  uíčli drazbu za neplatnú,  Ůčinky priképu zanikajú  ku dňu pílkk!pu

Nopla(mst. díažby nó je  možn6  vysk)víť z dóvodu oneskoreného začatia drazby. ak bolo pnčinou oneskorenéno
zača6a  dražby  konanie   inej   dražby   tým   isým   dra2obnlkorn   Íia  tom  stom   ÍTiieste   a ak   neumoznil   vlastnlk

písdmetu dražby,  ako aj osoba.  ktorá má  k predmetu díažby iné ako vlastnlcke právo,  vykonal. riadnu obhliadku
dražby.

Bližéle lnformácle l)udů po.kytnutó na telefómom Člele 056/8872418,

Vstup trotlch osób do objoktov finančnBj správy v sůvisk)sti s vykonanlm obhliadky predmetov d.ražby a ůčasťou
na  saínotnej  dnazbe  sa   bude  riadiť  prislušnými   všeobecíie  závaznými  píávnymi   píedpismi   Uradu  verejnétio
zdravomicwa Slovenskej  ropubliky platnými a  Ůčinnými v danom čase.

V Michalovciach, dňa 02.05.2022

#5k%%.|m'e''._`flqin~

.

ng.  Gerald  Tokár

*'Š       v       ásnoneobsadene|nadiacqj
l'nkcie

®lrého Ůradu




