
COLNÝ ÚRAD MICHALOVCE
Oddelenie právne

Plynárenská 4, 071 01 Michalovce

Naše číslo:
V Michalovciach dňa:

1021/2021
04.01.2021

MESTSKÝ ÚRAD MICHALOVCE
VYVESENÉ:
OD: ul t?1.~t/1
DO: ./1. 4/ c&,L1

Oznámenie o dražbe Č. 1/2021
MESTO MICHALOVCE

MESTSKÝ ÚRAD
ODBOR ORGANIZALNÝ

Colný úrad Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce podl'a ustanovenia § 69 ods. 6 zákona č.
199/2004 Z. z. Colný zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so
zákonom Č. 527/2002 Z. z. o dobrovol'ných dražbách a o doplnení zákona SNR Č. 323/1992 Zb. o notároch a
notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon Č. 527/2002 Z. z.) vydáva

oznámenie o opakovanej verejnej dražbe hnutel'nej veci.

Jedná sa o opakovanú dražbu hnutel'nej veci.

Dražobník: Colný úrad Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce, IČO: 42499 500

Navrhovatel' dražby: Colný úrad Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce, IČO: 42499 500

Dátum konania dražby: 29.01.2021

Miesto konania dražby: Colný úrad Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce, zasadacia miestnosť Č. 201

Čas konania dražby: 10:00 hod.

Miesto konania obhliadky: Pobočka Colného úradu Michalovce Vyšné Nemecké

Termín konania obhliadky: 25.01.2021, 26.01.2021 a 27.01.2021, konkrétny čas, prípadne iný deň, je potrebné
dohodnúť si na tel. Č. 056/6511403, 056/6511401

Zápis dražitel'ov: dňa 29.01.2021 o 09:30 hod. na Colnom úrade Michalovce

Predmet dražby: Spotrebný tovar - úžitkové motorové vozidlo:

1. zn. RENAULT MAGNUM 440.18 T, evo č. A05622BH, r. v. 2006, bielej farby, VIN:
VF617GSA000008570, imatrikulované na Ukrajine.

Hodnota vozidla podľa znaleckého posudku Č. 43/2020 vypracovaného znalcom Ing. Ivanom Gombitom,
Juraja Jánošíka 2478/19, 071 01 Michalovce, evo č. znalca: 910923, predstavuje ku dňu 11.06.2020
čiastku 834,00,-€, slovom: osemstotridsaťštyri eur. Hodnota je uvedená bez DPH.

Vyvolávacia cena: 834,00 €, pričom tovar je dražený za cenu bez dovozných platieb.

Opis technického stavu predmetu dražby:
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Vozidlo nepojazdné, vozidlo nebolo dlhšiu dobu v prevádzke - potrebná výmena všetkých náplní, oleja,
korózia diskov a poškodený lak, korózia častí prednej nápravy a zadnej nápravy, poškodený brzdový
systém prednej a zadnej nápravy, korózia tlmičov, chýbajú horné časti zadných blatníkov, chýba pravá
bočná zábrana, zadné svetlá, veko a plavák palivovej nádrže, kryt akumulátorov, chýbajú predné svetlá,
pravá stúpačka, spätné zrkadlá a obaly spätných zrkadiel, prepínača, tachograf, chladnička, nezávislé
kúrenie, znečistený interiér, korózia kabíny, chýba stierač, krytky predného nárazníka, zlomený stredný
diel predného nárazníka, chýbajú krytky smerových svetiel, poškodené akumulátory, chýbajú
reproduktory. K vozidlu je k dispozícii osvedčenie o evidencii Č. SX0919068 a klúče od predmetného
vozidla

Minimálne prihodenie: 50,00 €.

Predmet dražby je majetkom štátu v správe Colného úradu Michalovce (ďalej len "colný úrad"), ktorý nie je
tovarom Únie a povinnosťou vydražiteľa bude vykonanie formalít na pridelenie colne schváleného určenia alebo
použitia vydraženého predmetu dražby a zaplatenie dovozných platieb.

Spôsob a termín zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením
ak nie je vyššia ako 3 300 eur hneď po udelení príklepu, inak do 10 dní od skončenia dražby na účet colného
úradu IBAN: SK30 8180 0000 0070 0045 0353, ktorý je vedený v Štátnej pokladnici s uvedením variabilného
symbolu Č. 53005622.

V tejto lehote musí byť cena dosiahnutá vydražením pripísaná na účet colného úradu.
Úhrada ceny musí byť výhradne veurách. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním.
Platba zmenkou je neprípustná.

V lehote do troch pracovných dní plynúcej odo dňa zaplatenia vydraženej ceny je vydražitel povinný na predmet
dražby vykonať úkony potrebné na pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia. Ak vydražiteľ podá colné
vyhlásenie na prepustenie tovaru do colného režimu vol'ný obeh, je povinný uhradiť sumu colných platieb, ktorá
bude vymeraná z vydraženej ceny, v lehote 10 kalendárnych dní od ich oznámenía.

Upozornenie pre osoby s predkupným právom: Osoby, ktoré majú k draženým veciam predkupné právo,
môžu ho uplatniť len ako dražitelia na dražbe po predchádzajúcom oznámení pred začiatkom dražby licitátorovi.
Udelením príklepu predkupné právo zaniká.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k vydraženému predmetu dražby: Po uhradení ceny dosiahnutej
vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo k predmetu dražby udelením
príklepu.

Odovzdanie predmetu dražby: Odovzdanie vydraženého predmetu vydražiteľovi sa uskutoční v čase po
zaplatení ceny dosiahnutej vydražením, vykonaní colných formalít na pridelenie colne schváleného určenia alebo
použitia, a to do troch pracovných dní od uhradenia sumy zodpovedajúcej colnému dlhu. Uhradenie colného dlhu
musí vydražiteľ preukázať dokladom o úhrade, prípadne výpisom z účtu. Odvoz vydraženého predmetu si
zabezpečí vydražitel na vlastné náklady a nebezpečenstvo z priestorov Pobočky colného úradu Vyšné Nemecké,
072 51 Krčava.

Upustenie od dražby: Dražobník nezodpovedá za vady tovaru tovaru predávaného na verejnej dražbe a
zároveň si vyhradzuje právo odstúpiť od dražby najneskôr do začatia dražby.

Podmienky účasti na dražbe:

1)
Verejnej dražby sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, právnické osoby aj štát.
Ak je dražiteľorn fyzická osoba, je povinná preukázať sa preukazom totožnosti. Fyzická osoba môže dražiť
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osobne alebo sa môže nechať na dražbe zastupovať. Zástupca je povinný predložiť úradne overené
plnomocenstvo a preukázať svoju totožnosť.
Ak je dražitelom fyzická osoba podnlkatel, môže dražiť osobne alebo sa môže nechať na dražbe zastupovať.
Fyzická osoba podnikateľ je povinná predložiť živnostenský list alebo výpis z obchodného registra, zástupca
okrem vyššie uvedeného živnostenského listu predloží aj úradne overené plnomocenstvo a preukáže svoju
totožnosť preukazom totožnosti.
Ak je dražiteľom právnická osoba, môže dražiť člen jej štatutárneho orgánu, ktorý je povinný predložiť
dražobníkovi výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac alebo jeho úradne overenú kópiu
a preukázať svoju totožnosť. Právnickú osobu môže zastupovať aj iný zástupca, ktorý je okrem uvedeného
povinný predložiť úradne overené plnomocenstvo.

2)
Účastníci dražby a ostatní prítomní na dražbe sú v priebehu jej konania povinní zdržať sa takého správania
odporujúcemu dobrým mravom, ktoré by rušilo priebeh dražby. Dražba je prístupná verejnosti. Účastník dražby
je povinný dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby a prevziať dražobné číslo. V prípade udelenia
príklepu môže zaplatiť vydraženú cenu len ten účastník dražby, ktorý bol zapísaný do zoznamu účastníkov
dražby a bolo mu udelené dražobné číslo. Účastníci ~ražby a ostatné osoby prítomné na dražbe sú povinné
rešpektovať opatrenia organizátora dražby zamera~é na zabezpečenie nerušeného priebehu dražby. Je
zakázané vstupovať na dražbu so zbraňou a používať mobilné telefóny. Organizátor dražby si vyhradzuje
právo osobe, ktorá poruší tieto povinnosti neumožniť účasť na dražbe, alebo takúto osobu z prebiehajúcej
dražby vykázať.

3)
Účastníkom dražby nemôže byť:
- osoba, ktorá nemôže nadobúdať vlastnícke právo a iné práva k predmetom dražby,
- osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz alebo voči ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku alebo chladne ich majetku bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie, a to
po dobu troch rokov od zrušenia konkurzu, jeho zan ietnutia pre nedostatok majetku alebo do troch rokov od
skončenia opätovného vyrovnania; nikto nesmie dražiť za nich.
- osoba, u ktorej by v dôsledku nadobudnutia vlbstníctva predmetu dražby mohlo dôjsť k obmedzeniu
hospodárskej súťaže; nikto nesmie dražiť za ňu.

Účastníkom dražby nemôže byť dražobník a zame,stnanci dražobníka. Účastníkom dražby nemôže byť ani
a) osoba dražobníkovi a zamestnancovi blízka,
b) právnická osoba, ktorú ovláda dražobník alebo osoba uvedená v písmene a) v čase, keď sa uskutočňuje

dražba, I
c) právnická osoba, v ktorej je dražobník alebo jeho zamestnanec, alebo osoba uvedená v písmene a)

štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgá u, prokuristom alebo spoločníkom,
d) právnická osoba, ktorú ovláda osoba uvedená v písmene c) v čase, keď sa uskutočňuje dražba.

Nikto nesmie dražiť za osoby uvedené v tomto odseL.

~ IÚčastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby (v prípade, ak dražiteľ
nepredloží čestné vyhlásenie, ja zaň možné považovať ním podpísanú individuálnu prezenčnú listinu, ktorá
obsahuje ustanovenie, že nie je osobou vylúčenou z ražby).

5)
Dražitelia robia ponuky zretetným zdvihnutím prideleného čísla a ústnym oznámením ponúkanej ceny. Dražitelia
sú viazaní svojimi podaniami, ak sa neurobilo vyššie ~odanie.

6)
Ak napriek dvom vyzvaniam licitátora nebola ponuk~ zvýšená, oznámi licitátor ešte raz poslednú ponuku a udelí
príklep, spočívajúci v klepnutí kladivkom dražitelovi, ~torý urobil najvyššie podanie.
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7)
Ak niekol'ko dražitel'ov urobí rovnaké podanie a ~eurobilo sa vyššie prípustné podanie, rozhodne licitátor
o udelení príklepu žrebom. Ak však bol jedným z drazitel'ov ten, komu prináleží predkupné právo vecnej povahy,
udelí sa príklep jemu. \

8)
Udelením príklepu, ktorý je v poradí posledný, je ražba ukončená. Ak neurobí žiadny z dražitel'ov ponuku
k predmetu dražby, ktorý je dražený ako posledný v poradí, aspoň vo výške vyvolávacej ceny, licitátor dražbu
ukončí.

Poučeníe podl'a § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002\Z. z.:

V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona Č. 52'4/2002 Z. z., môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá
na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby
zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu.

Osoba, ktorá podala na súde žalobu podl'a odseku 2, jl povinná oznámit' príslušnému okresnému úradu začatie

su,úvdneth,okk~n~ndia.hk' I t t' d vb dl'\ d k 2' h t l' d vb d v b 'k d VOtl'
cas nl ml su ne o onarua o nep a nos raz y po a o se u su navr ova e raz y, razo nl , vy raa e ,

predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a § 21 odseku 2 zákona Č. 527/2002 Z. z ..

Ak vydražitel' zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Neplatnosť dražby nie je možné vyslovit' z dôvodu ones .oreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražo mikom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník
predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonat' riadnu obhliadku

:::: informácie budú poskytn uté na telefónnom čiL 056168724tt

Vstup tretích osôb do objektov finančnej správy v SÚViSllsti s vykonaním obhliadky predmetov dražby a účasťou
na samotnej dražbe sa bude riadiť príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky platnými a účinnými v danom čase.

----
V Michalovciach, dňa 04.01.2021.

/
I

riad el colného úradu
/
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