VYHLÁSKA O DRAZBE NEHNUTEENOSTI
podl'a § 140 Exekucného poriadku
EX 590/09-D

.

PREDMET DRAZBY
Exekútorsky úrad Banská Bystrica - súdny exekútor JUDr. Peter Kohút so sídlom úradu Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, kontakt: tel: 048/4142042*4; 4147285, mail:
exekutorskyurad.pk@gmail.com oznamuje:

dña 24.4.2015 o 8,00 hod.

na Exekútorskom úrade v Banskej Bystrici, Micinská cesta 35
sa uskutocní drazba spoluvlastníckeho podielu na nehnutel'nosti vedenej na Okresnom úrade
v Banskej Bystrici, katastrálny odbor, katastrálne územie Ul'anka, zapísanej na LV c. 351 parcely registra ,,E"

- parcelné c. 543/2 o vymere 1955 m2 ako orna poda
- parcelné c. 605 o vymere 2031 m2 ako orna poda
•
Vlastníkom nehnutel'nosti je Vojtech Grün, rod. Grün, obcan SR, nar. 20.1.1956, Sládkovicova

5938/66, 974 01 Banská Bystrica t.c.Ústav na vykon TOS, priecinokl 13, kpt. Nálepku 1, 081 33
Presov v spoluvlastníckom podiele 18/36.

.

CENA

Vseobecná hodnota nehnutel'nosti zistená znaleckym posudkom je 169,94 €.

.

VYSKA ZÁBEZPEKY
je podl'a § 142 ods. 1. Exekucného poriadku 1/2 najnizsieho podania, t.j. 84,97 €.
Tato sa musí zlozif najneskorsie pred zacatím drazby v hotovosti, alebo na úcet exekútorského
úradu c. 4008436122/75,00, VS 59009. Pptvrdenie o zlození zábezpeky prineste zo sebou na
miesto drazby!

•

NAJMZSIE PODANIE
Je podl'a § 142 ods. 2, vo vyske 169,94 €

.

ZAPLATENIA NAJVYSSIEHO PODANIA
VydraziteP zfozí rozdiel zo zábezpeky a vydrazenej ceny najneskór do 2 dní a to bankovym
prevodom na to isté c.ú. ako preddavok. Ostatnym úcastníkom drazby, ktorí nehnutel'nost'
nevydrazia, bude preddavok vráteny najneskór do 5 dní od ukoncenia drazby na c.ú., ktoré si
nahlásia pred drazbou exekútorovi.

.

.

ZÁVADY VIAZNÚCE NA VECI - bez zapocítania na najvyssie podanie
- nie sú

ZÁVADY VIAZNÚCE NA VECI - so zapocítaním na najvyssie podanie
- nie sú

•

ZÁVADY A ÚZITKY VIAZNÚCE NA NEHNUTEENOSTI
-

ktoré udelením príklepu zanikajú

- Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c. EX590/09 -D zo dña 12.1.2010 -súdny
exekútor JUDr. PeterKohút, Micinská cesta 35, B.Bystrica/ zápis do KN 4.3.2010-21/2010
- Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c. EX1453/2009 z 14.4.2010 -súdny
exekútor JUDr.Jozef Liscák, P.O.Hviezdoslava 23B, Martin, Zápis do KN 22.6.2010. - 56/2010
- Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c. EX 11245/10u z 30.4.2011 -súdny
exekútor JUDr. Rudolf Kruty, Záhradnícka ul. c. 60, 82108 Bratislava, Zápis do KN 28.6.2011.66/2011

- ktoré udelením príklepu nezanikajú
- nie sú

EX 590/09

-2-

.

PREVZATIE NEHNUTEENOSTI

Vydrazitel' móze zacaf uzívaf nehnutel'nosf hned' po udelení príklepu, o Som je povmny
upovedomif exekútora. Udelenie príklepu je podmienené schválením sudu podía § 150 a 15J
Exekucného poriadku.

.

OBHLIADKA NEHNUTEENOSTI

obhliadka nehnutel'nosti pre záujemcov sa uskutocní dña 20.4.2015 o 15,00 hod

Stretnutie

záujemcov je o spomínanej hodine na benzínovej purape Slovnaft na konci Ulanky.

Zároveñ tymto vyzyvam povinného, aby umoznil v rámci obhliadky prístup do obhliadanych

priestorov vsetkym záujemcom o predmetnú nehnutel'nosf v stanovenom termine!
VYZVA

.

pre vsetkych ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyssie podanie, aby uv.edh yysku
svojich nárokov aj s príslusenstvom, najneskorSie ku dñu termínu drazby a preukázali ich

.

pre vsetkych veritel'ov, aby vyhlásili, ci ziadajú zaplatenie v hotovosti. Ak nepoziadaju o

.

.
.

listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadaf len podl'a obsahu spisov.

^

zaplatenie v hotovosti pred zacatim drazby, móze vydrazitel' dlh prevziat so zapoc.tamm na
najvyssie podanie.

,

v

,

pre oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúst'ajú drazbu preukázali pred zacatim
drazby, inak takéto prava nemózu byf uplatnené na ujmu vydrazitel'a
UPOZORNENIE

vsetci, ktorí majú k nehnutel'nosti predkupné prava, si mózu tieto uplatnif len na drazbe ako

drazitelia. Tieto udelením príklepu zanikajú. Predkupné pravo je nutné preukazat pred zaciatkom
drazby

,

,

blizsie informácie Vám poskytne Exekútorsky úrad Banská Bystrica - poverena osoba p.

Komorová, c.t. 048/4142042*4, 4147285, na ádrese Micinská cesta 35, Banska Bystrica,

P.O.BOX 403, posta 1, Banská Bystrica; E-podatel'ña: exekutorskyurad.pk@gmail.com

Banská Bystrica dña 16.3.2015

JUDr. PETER KOHUT
súdny exekútor

VI ad i m íréhíSm o royé
administráis vríypracovník

VYHLÁSKA O DRAZBE NEHNUTEENOSTI
podl'a § 140 Exekucného poriadku
EX 590/09-D

.

PREDMET DRAZBY
Exekútorsky úrad Banská Bystrica - súdny exekútor JUDr. Peter Kohút so sídlom úradu Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, kontakt: tel: 048/4142042*4; 4147285, mail:
exekutorskyurad.pk@gmail.com oznamuje:

dña 24.4.2015 o 8,00 hod.

na Exekútorskom úrade v Banskej Bystrici, Micinská cesta 35
sa uskutocní drazba nehnutel'ností vedenych na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, katastrálny

odbor, katastrálne územie UFanka, zapísanych na LV c. 353 - parcely registra ,,E"
- parcelné c. 548/1 o vymere 627 m2 ako orna poda
- parcelné c. 551/1 o vymere 294 m2 ako orna poda

- parcelné c. 551/6 o vymere 255 m2 ako orna poda
- parcelné c. 552/2 o vymere 379 m2 ako orna poda
- parcelné c. 552/4 o vymere 51 m2 ako orna poda
- parcelné c. 552/5 o vymere 48 m2 ako orna poda
- parcelné c. 552/7 o vymere 463 m2 ako orna poda

- parcelné c. 553/2 o vymere 497 m2 ako orna poda
- parcelné c. 553/4 o vymere 522 m2 ako orna poda
•
Vlastníkom nehnutel'nosti je Vojtech Grün, rod. Grün, obcan SR, nar. 20.1.1956, Sládkovicova

5938/66, 974 01 Banská Bystrica t.c.Ústav na vykon TOS, priecinokl 13, kpt. Nálepku 1, 081 33
Presov v spoluvlastníckom podiele 1/1.

.

CENA

Vseobecná hodnota nehnutel'nosti zistená znaleckym posudkom je 407,36 €.

.

VYSKA ZÁBEZPEKY
je podl'a § 142 ods. 1. Exekucného poriadku 1/2 najnizsieho podania, t.j. 203,68 €.
Tato sa musí zlozif najneskorsie pred zacatím drazby v hotovosti, alebo na úcet exekútorského
úradu c. 4008436122/7500, VS 59009. Potvrdenie o zlození zábezpeky prineste zo sebou na
raiesto drazby!

.

NAJNIZSIE PODANIE
Je podl'a § 142 ods. 2, vo vyske 407,36 €

.

ZAPLATENIA NAJVYSSIEHO PODANIA
Vydrazitel' zlozí rozdiel zo zábezpeky a vydrazenej ceny najneskór do 2 dní a to bankovym
prevodom na to isté c.ú. ako preddavok. Ostatnym úcastníkom drazby, ktorí nehnutel'nost'
nevydrazia, bude preddavok vráteny najneskór do 5 dní od ukoncenia drazby na c.ú., ktoré si
nahlásia pred drazbou exekútorovi.

.
•

ZÁVADY VIAZNÚCE NA VECI - bez zapocítania na najvyssie podanie
- nie sú

ZÁVADY VIAZNÚCE NA VECI - so zapocítaním na najvyssie podanie
- nie sú

•

ZÁVADY A ÚZITKY VIAZNÚCE NA NEHNUTEENOSTI
-

ktoré udelením príklepu zanikajú

EX 590/09

-2-

- Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c. EX590/09 f^

exekútor JUDr. PeterKohút, Micinská cesta 35, B.Bystnca/ zap.s do KN f-^010^^

Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného zalozneho prava c. bX 145-3/AJUV

ÍM42010 súdny exekútor JUDr.Jozef Liscák, P.O.Hviezdoslava 23B, Martín, Zap.s do KN

30.8.2012-90/2012

- ktoré udelením príklepu nezanikaju

7o

- Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného ?£
dña 21.5.2009 -súdny exekútor JUDr. Jozef Dunca, Borovnianska c. 17, 96001
PRFVZATIE NEHNUTEENOSTI

V^Sr ¿EL -5 uíivaf nchnuternosf totf po udelení prildepu, o íom je povtaí
upovedomif exekí,tora^ Uddenie príklepU je podmienené sehvflenim súdu podía § 150 a 151
Exekucného poriadku.

záujemcov je o spomínanej hodine na benzínovej pumpe Slovnañ na konc.

Zároveñ tymto vyzyvam povinného, aby umoznil v rámci obhliadky prístup do obhliadanych

priestorov vsetkym záujemcom o predmetnú nehnutel'nost' v stanovenom termine!
VYZVA

pre vsetkych, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyssie Podanie aby uvie^/sku

svoiich narokov aj s príslusenstvom, najneskorSie ku dnu terminu drazby a preukazah ,ch
listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadaf len podl'a obsahu spisov.

neno,iadaiu 0

vsetkych veritel'ov, aby vyhlásili, ci ziadajú zaplateme v hotovosti Ak nepoziadaju o
hotovosti pred zacatím drazby, moze vydrazitel' dlh prevz.at' so zapoSítaním na

etSnettby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúsfajú drazbu preukazali pred zacatín,

drazby, inak takéto prava nemózu byt' uplatnené na ujmu vydraz.tela
UPOZORNENIE

vsetci, ktorí majú k nehnutel'nosti predkupné prava, si mozu tieto uplatnif len na. drazbe^
drazitelia. Tieto udelením príklepu zanikajú. Predkupné pravo je nutne preukazat p.ed zaciaikom

Se informácie Vám poskytne Exekútorsky úrad Banská Bystrica - poverená osoba ^
Komorová, c.t. 048/4142042*4, 4147285, na ádrese Micinská cesta 35, Banska Bystnca,
P.O.BOX 403, posta 1, Banská Bystrica; E-podatel'ña: exekutorskyurad.pk@gmad.com
Banská Bystrica dña 16.3.2015

Üestskí úrad
,S:<Á BYSTRICA

líüscné dña:

j

JUDr. PETER KOHÚT
súdny exekútor

15. MAR. 2015
Za:

cscnédña:

podpis

L

V!adimfái-K^4iorová
administratívTiy pracovník

VYHLASKA O DRAZBE NEHNUTEENOSTI
podl'a § 140 Exekucného poriadku
EX 590/09

.

PREDMET DRAZBY
Exekútorsky úrad Banská Bystrica - súdny exekútor JUDr. Peter Kohút so sídlom úradu Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, kontakt: tel: 048/4142042*4; 4147285, mail:
exekutorskyurad.pk@gmail.com oznamuje:

dña 24.4.2015 o 9,00 hod.
na Exekútorskom úrade v Banskej Bystrici, Micinská cesta 35
sa uskutocní drazba spoluvlastníckeho podielu na nehnutel'nosti vedenej na Okresnom úrade
v Banskej Bystrici, katastrálny odbor, katastrálne územie UPanka, zapísanej na LV c. 351 parcely registra ,,E"

- parcelné c. 542/4 o vymere 549 m2 ako orna poda
- parcelné c. 542/6 o vymere 12 m2 ako orna poda

•

Vlastníkom nehnutel'nosti je Vojtech Grün, rod. Grün, obcan SR, nar. 20.1.1956, Sládkovicova

5938/66, 974 01 Banská Bystrica t.c.Ústav na vykon TOS, priecinokl 13, kpt. Nálepku 1, 081 33

Presov v spoluvlastníckom podiele 18/36.

.

CENA
Vseobecná hodnota nehnutel'nosti zistená znaleckym posudkom je 10,92 €.

•

VYSKA ZÁBEZPEKY
je podl'a § 142 ods. 1. Exekucného poriadku 1/2 najnizsieho podania, t.j. 5,46 €.
Tato sa musí zlozif najneskorsie pred zacatím drazby v hotovosti, alebo na úcet exekútorského

úradu c. 4008436122/7500, VS 59009. Potvrdenie o zlození zábezpeky prineste zo sebou na
miesto drazby!

•

NAJNIZSIE PODANIE
Je podl'a § 142 ods. 2, vo vyske 10,92 €

.

ZAPLATENIA NAJVYSSIEHO PODANIA
Vydrazitel' zlozí rozdiel zo zábezpeky a vydrazenej ceny najneskór do 2 dní a to bankovym
prevodom na to isté c.ú. ako preddavok. Ostatnym úcastníkom drazby, ktorí nehnutel'nosf
nevydrazia, bude preddavok vráteny najneskór do 5 dní od ukoncenia drazby na c.ú., ktoré si
nahlásia pred drazbou exekútorovi.

.
.

ZÁVADY VIAZNÚCE NA VECI - bez zapocítania na najvyssie podanie
- nie sú

ZÁVADY VIAZNÚCE NA VECI - so zapocítaním na najvyssie podanie

- nie sú

• ZÁVADY A ÚZITKY VIAZNÚCE NA NEHNUTEENOSTI
-

ktoré udelením príklepu zanikajú

- Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c. EX590/09 -D zo dña 12.1.2010 -súdny
exekútor JUDr. PeterKohút, Micinská cesta 35, B.Bystrica/ zápis do KN 4.3.2010-21/2010
- Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c. EX1453/2009 z 14.4.2010 -súdny
exekútor JUDr.Jozef Liscák, P.O.Hviezdoslava 23B, Martin, Zápis do KN 22.6.2010. - 56/2010
- Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c. EX 11245/10u z 30.4.2011 -súdny

exekútor JUDr. Rudolf Kruty, Záhradnícka ul. c. 60, 82108 Bratislava, Zápis do KN 28.6.2011 66/2011

- ktoré udelením príklepu nezanikajú
- nie su

-2-

EX 590/09

PREVZATIE NEHNUTEENOSTI
VydraziteP móze zacaf uzívaf nehnutel'nosf hned' po udelení príklepu, o com je povinny
upovedomit' exekútora. Udelenie príklepu je podmienené schválením súdu podl'a § 150 a 151
Exekucného poriadku.

OBHLIADKA NEHNUTEENOSTI
obhliadka nehnutel'nosti pre záujemcov sa uskutocní dña 20.4.2015 o 15,00 hod.
Stretnutie
záujemcov je o spomínanej hodine na benzínovej pumpe Slovnaft na konci Ul'anky.

Zároveñ tymto vyzyvam povinného, aby umoznil v rámci obhliadky prístup do obhliadanych
priestorov vsetkym záujemcom o predmetnú nehnutel'nosf v stanovenom termine!

VYZVA
pre vsetkych, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyssie podanie, aby uviedli vysku

svojich nárokov aj s príslusenstvom, najneskorsie ku dnu termínu drazby a preukázali ich
listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadaf len podl'a obsahu spisov.

pre vsetkych veritel'ov, aby vyhlásili, ci ziadajú zaplatenie v hotovosti. Ak nepoziadajú o
zaplatenie v hotovosti pred zacatím drazby, móze vydrazitef dlh prevziaf so zapocítaním na
najvyssie podanie.

pre opravnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúst'ajú drazbu preukázali pred zacatím
drazby, inak takéto prava nemózu byf uplatnené na ujmu vydrazitel'a

UPOZORNENIE

vsetci, ktorí majú k nehnutel'nosti predkupné prava, si mózu tieto uplatnif len na drazbe ako

drazitelia. Tieto udelením príklepu zanikajú. Predkupné pravo je nutné preukázaf pred zaciatkom
drazby

blizsie informácie Vám poskytne Exekútorsky úrad Banská Bystrica - poverená osoba p.
Komorová, c.t. 048/4142042*4, 4147285, na ádrese Micinská cesta 35, Banská Bystrica,
P.O.BOX 403, posta 1, Banská Bystrica; E-podatePña: exekutorskyurad.pk@gmail.com

Banská Bystrica dña 16.3.2015

JUDr. PETER KOHUT
súdny exekútor
Za

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvesené dña;

Zvescné dña:

Vladimíra

administraíívny p/acovník

VYHLÁSKA O DRAZBE NEHNUTEENOSTI
podl'a § 140 Exekucného poriadku
EX 590/09-D

.

PREDMET DRAZBY
Exekútorsky úrad Banská Bystrica - súdny exekútor JUDr. Peter Kohút so sídlom úradu Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, kontakt: tel: 048/4142042*4; 4147285, mail:
exekutorskyurad.pk@gmail.com oznamuje:

dña 24.4.2015 o 9,30 hod.

na Exekútorskom úrade v Banskej Bystrici, Micinská cesta 35
sa uskutocní drazba spoluvlastníckeho podielu na nehnutel'nosti vedenej na Okresnom úrade
v Banskej Bystrici, katastrálny odbor, katastrálne územie Ul'anka, zapísanej na LV c. 351 parcely registra ,,E"

- parcelné c. 543/1 o vymere 47 m2 ako orna poda

•

Vlastníkom nehnutel'nosti je Vojtech Grün, rod. Grün, obcan SR, nar. 20.1.1956, Sládkovicova

5938/66, 974 01 Banská Bystrica t.c.Ústav na vykon TOS, priecinokl 13, kpt. Nálepku 1, 081 33
Presov v spoluvlastníckom podiele 18/36.

.

CENA
Vseobecná hodnota nehnutel'nosti zistená znaleckym posudkom je 618,05 €.

.

VYSKA ZÁBEZPEKY
je podl'a § 142 ods. 1. Exekucného poriadku 1/2 najnizsieho podania, t.j. 309,03 €.
Tato sa musí zlozif najneskorsie pred zacatím drazby v hotovosti, alebo na úcet exekútorského
úradu c. 4008436122/7500, VS 59009. Potvrdenie o zlození zábezpeky prineste zo sebou na
miesto drazby!

.

NAJNIZSIE PODANIE
Je podl'a § 142 ods. 2, vo vyske 618,05 €

.

ZAPLATENIA NAJVYSSIEHO PODANIA
VydraziteJ' zJozí rozdiel zo zábezpeky a vydrazenej ceny najneskór do 2 dní a to bankovym
prevodom na to isté c.ú. ako preddavok. Ostatnym úcastníkom drazby, ktorí nehnutePnosf

nevydrazia, bude preddavok vráteny najneskór do 5 dní od ukoncenia drazby na c.ú., ktoré si
nahlásia pred drazbou exekútorovi.

•

ZÁVADY VIAZNÚCE NA VECI - bez zapocítania na najvyssie podanie
- nie sú

.

ZÁVADY VIAZNÚCE NA VECI - so zapocítaním na najvyssie podanie
- nie sú'

•

ZÁVADY A ÚZITKY VIAZNÚCE NA NEHNUTEENOSTI
-

ktoré udelením príklepu zanikajú

- Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c. EX590/09 -D zo dña 12.1.2010 -súdny
exekútor JUDr. PeterKohút, Micinská cesta 35, B.Bystrica/ zápis do KN 4.3.2010-21/2010

- Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c. EX1453/2009 z 14.4.2010 -súdny
exekútor JUDr.Jozef Liscák, P.O.Hviezdoslava 23B, Martin, Zápis do KN 22.6.2010. - 56/2010
- Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c. EX 11245/lOu z 30.4.2011 -súdny

exekútor JUDr. Rudolf Kruty, Záhradnícka ul. c. 60, 82108 Bratislava, Zápis do KN 28.6.2011.66/2011

- ktoré udelením príklepu nezanikajú
- nie sú

- 2 -

EX 590/09

PREVZATIE NEHNUTEENOSTI
Vydrazitel' móze zacaf uzívaf nehnutel'nosf hned' po udelení príklepu, o com je povinny
upovedomit' exekútora. Udelenie príklepu je podmienené schválením súdu podl'a § 150 a 151
Exekucného poriadku.

OBHLIADKA NEHNUTEENOSTI
obhliadka nehnutel'nosti pre zaujemcov sa uskutocní dña 20.4.2015

o 15,00 liod.

Stretnutie

zaujemcov je o spomínanej hodine na benzínovej pumpe Slovnañ na konci Ul'anky.

Zároveñ tymto vyzyvam povinného, aby umoznil v rámci obhliadky prístup do obhliadanych
priestorov vsetkym záujemcom o predmetnú nehnutel'nosf v stanovenom termine!

VYZVA
pre vsetkych, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyssie podanie, aby uviedli vysku
svojich nárokov aj s príslusenstvom, najneskorsie ku dñu termínu drazby a preukázali ¡ch
listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadaf len podl'a obsahu spisov.
pre vsetkych veritel'ov, aby vyhlásili, ci ziadajú zaplatenie v hotovosti. Ak nepoziadajú o
zaplatenie v hotovosti pred zacatím drazby, móze vydrazitel' dlh prevziat' so zapocítaním na
najvyssie podanie.

pre oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúst'ajú drazbu preukázali pred zacatím
drazby, inak takéto prava nemózu byf uplatnené na ujmu vydrazitel'a

UPOZORNENIE
vsetci, ktorí majú k nehnutel'nosti predkupné prava, si mózu tieto uplatnif len na drazbe ako
drazitelia. Tieto udelením príklepu zanikajú. Predkupné pravo je nutné preukázaf pred zaciatkom
drazby

blizsie informácie Vám poskytne Exekútorsky úrad Banská Bystrica - poverená osoba p.
Komorová, c.t. 048/4142042*4, 4147285, na ádrese Micinská cesta 35, Banská Bystrica,
P.O.BOX 403, posta 1, Banská Bystrica; E-podatel'ña: exekútorskyurad.pk@gmail.com

Banská Bystrica dña 16.3.2015

JUDr. PETER KOHUT
súdny exekútor

Vladím ím
admínistratítfnypracovník

MESTSKY ÜRAD
BANSKÁ BYSTRICA
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