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EX 4279/2011

DRAZOBNA

VYHLASKA

EXEKÚTORSKY ÚRAD PRESOV
súdny exekútor JUDr. Radovan Ferenc
080 01 Presov, Slovenská 13

>

vyhlasuje

DRAZBU

NEHNUTEENOSTÍ

Termín drazby: 06.05.2015 o 10:00 hod.

Miesto drazby: Exekútorsky úrad Presov, JUDr. Radovan Ferenc, Slovenská 13, Presov
Predmet drazby: nehnutel'nosti zapísané na LV c. 3307, nachádzajúce sa v k.ú. Banská Bystrica, obec
Banská Bystrica a to:
PARCELY registra "C"

- pare. c. 1938/12 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 20 m2
stavby.

- s.c. 4532 - garáz na pare. c. 1938/12
v bezpodielovom spoluvlastníctve povinného RSDr. Antón Hoffmann, rod. Hoffmann, Malachitová 6, 974

05

Banská Bystrica, a Anny Hoffmannovej, rod. Majeríkovej, Malachitová 6, 974 05

Banská Bystrica,

v podiele 1/1.

Nehnutel'nosti sú opísané v znaleckom posudku c.08/2014 zo dña 16.03.2014 znalca Ing. Branislava Hegera

Cena:

a) podl'a uvedeného znaleckého posudku je cena nehnutel'nosti v sume 4 070,00 EUR
b) trhová cena za nehnutel'nosti spolu je v sume 4 070,00 EUR

c) cena, ktorá je súcasne najnizsím podaním v sume 2 035,00 EUR bola urcená uznesením

Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2Er/3150/2011 zo dña 19.01.2015.
Trhová cena nehnutel'nosti bola stanovená vo vyssie uvedenom znaleckom posudku ako vseobecná
hodnota nehnutel'nosti zistená metódou polohovej diferenciácie.
Vyska zábezpeky: 1 017,50 EUR

Záujemcovia o kúpu drazenych nehnutel'nosti sú povinní zlozif drazobnú zábezpeku na osobitny bankovy
úcet súdneho exekútora, vedeny v Privatbanka, a.s., SK51 8120 0001 1500 0092 8060, variabilny symbol
427911 najneskór 1 den pred drazbou, alebo v hotovosti do pokladne exekútórského úradu 1 hod. pred
drazbou.

Neúspesnému drazitel'ovi, ktory zlozil zábezpeku na úcet, bude tato vrátená do 5 dní odo dña konania
drazby.

Zaplatenie najvyssieho podania: Vydrazitel' je povinny zaplatif najvyssie podanie v lehote 30 dní, ktorá
zacína plynúf odo dña udelenia príklepu na osobitny bankovy úcet súdneho exekútora vedeny
v Privatbanka, a.s., c. ú. SK51 8120 0001 1500 0092 8060, variabilny symbol 427911

Závady, ktoré musí vydrazitel' prevziat' bez zapocítania na najvyssie podanie zistené neboli.
Drazí sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktory musí preukázaf pravo zastupovat' záujemcu
verejnou alebo úradne overenou Iistinou.

Pravo drazif nemajú osoby uvedené v § 144 ods. 3 zákonaNR SR c. 233/1995 Z.z. v platnom znení.
Po udelení príklepu prechádzajú na vydrazitel'a úzitky nehnutel'nosti, ako i závady, ktoré nezanikajú v
dósledku drazby.

Po udelení príklepu sa móze vydrazitel' po upovedomení exekútora ujaf drzby vydrazenej nehnutel'nosti.
Vklad vlastníckeho prava vydrazitel'a kvydrazenym nehnutel'nostiam sa vykoná zápisom do katastra

nehnutel'nosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu o príklepe a po zaplatení najvyssieho podania.
Odovzdanie vydrazenej nehnutel'nosti vydrazitel'ovi sa vykoná po zaplatení najvyssieho podania a po
právoplatnom rozhodnutí súdu o schválení príklepu.

Vyzva

Vyzyvajú sa vsetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyssie podanie, aby uviedli

vysku svojich nárokov aj s príslusenstvom ku dñu termínu drazby a preukázali ich listinami. Tieto osoby sa
upozorñujú, ze inak sa bude na ich nároky prihliadaf len podl'a obsahu exekucného spisu.
Veritelia povinného sa vyzyvajú, aby vyhlásili, ci ziadajú zaplatenie svojich pohl'adávok v hotovosti s
upozornením, ze ak nepoziadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom drazby, móze vydrazitel' ich dlh
prevziat'.
Osoby, ktoré mózu uplatnif prava nepripúsfajúce drazbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekucného poriadku sa
vyzyvajú. aby uplatnenie tychto práv preukázalipred zaeatílT) drazby s upozomením, ze ¡nak sa také prava
nemózu uplatnif na ujmu dobromysel'ného vydrazitel'a.

Osoby, ktoré majú k drazenej nehnutel'nosti predkupné pravo, mózu ho uplatnif len na drazbe ako

drazitelia. Predkupné pravo udelením príklepu zaniká.

O b h 1 i a d k a

Obhliadka nehnuteFností sa uskutocní dña 16.04.2015 od 11:00 hod. do

11:30 hod. na mieste samom.

Povinného vyzyvam, aby v urcenom case umoznil záujemcom obhliadku.
Tato drazobná vyhláska bola vyvesená na úradnej tabuli súdneho exekútora v zmysle ustanovenia
§

141 ods. 3 Exekucného poriadku dña 23. maree 2015. Zároveñ bola drazobná vyhláska v zmysle

ustanovenia § 141 ods. 3 Exekucného poriadku zaslaná na zverejnenie v Obchodnom vestníku.
Poucenie

Proti drazobnej vyhláske nie je prípustny ziaden opravny prostriedok a ani námietky.

MESTSKY ÚRA

BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcsené dña:

I Zvesené dña:

L-J/ybavuje: Martina MotyPuvá"

JUDr. Radovan Ferenc
súdny exekútor

