VYHLÁSKA O DRAZBE NEHNUTEENOSTI
podl'a § 140 Exekucného poriadku

EX311/11-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 30.4.2015 o 9,00 hod.
na Exekútorskom úrade v Banskej Bystrici, Micinská cesta 35, sa uskutocní drazba nehnutel'nosti
- vedenej na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, katastrálny odbor, katastrálne územie
Radvañ, zapísanej na LV c. 5916
- parcely registra ,,C"

- parcela c. 3379/147 o vymere 216 m2 ako zastavané plochy anádvoria vo vlastníctve povinného
1)TECHNOTRADE spol. s r.o., ICO:30224705, Zvolenská cesta 151, 974 01
Banská Bystrica
v spoluvlastníckom podiele 1/1
- vedenej

na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, katastrálny odbor, katastrálne územie

Radvañ, zapísanej na LV c. 5912 - parcely registra ,,C"

- parcela c. 3379/123 o vymere 260 m2 ako zastavané plochy anádvoria vo vlastníctve povinného
3)TECHNOTRADE spol. s r.o., ICO:30224705, Zvolenská cesta 151, 974 01
Banská Bystriea
v spoluvlastníckom podiele 1/15
- vedenej

na Okresnom

úrade v Banskej Bystrici, katastrálny odbor, katastrálne územie

Radvañ, zapísanej na LV c. 5908 - parcely registra ,,C"

- parcela c. 3379/122 o vymere 854 m2 ako zastavané plochy anádvoria vo vlastníctve povinného
3)TECHNOTRADE spol. s r.o., ICO:30224705, Zvolenská cesta 151, 974 01
Banská Bystrica
v spoluvlastníckom podiele 10/36.

.

CENA
- cena znízená na základe uznesenia vydaného Okresnym súdom v Banskej Bystrici vedeného pod

c.k. 2Er/1986/2011-5.6 zo dña 3.11.2014 na sumu 4 999,35 €

.

VYSKA ZÁBEZPEKY
je podl'a § 142 ods. 1. Exekucného poriadku 1/2 najnizsieho podania, t.j. 2500,00 €.
Tato sa musí zlozif najneskorsie pred zacatím drazby v hotovosti, alebo na úcet exekútorského
úradu c. 4008436122/7500, VS 31111. Potvrdenie o zlození zábezpeky prineste zo sebou na
miesto drazby!

•

NAJNIZSIE PODANIE
Je podl'a § 142 ods. 2 vo vyske 4999,35 € ( p.odiel hodnoty vecného bremena uz bol
zapocítany pri znízení ceny v uznesení Okresného súdu v Banskej Bystrici vedeného pod c.k.

2Er/1986/2011-56 zo dña 3.11.2014)

.

ZAPLATENIA NAJVYSSIEHO PODANIA
Vydrazitel' zlozí rozdiel zo zábezpeky a vydrazenej ceny najneskór do 30 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
me su

EX311/H
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- ktoré udelením príklepu nezanikajú
- vedenej

na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, katastrálny odbor, katastrálne územie

Radvañ, zapísaná na LV c. 5912 - parcely registra ,,C"

- parcela c. 3379/123 o vymere 260 m2 ako zastavané plochy anádvoria vo vlastníctve povinného
3)TECHNOTRADE spol. s r.o., ICO:30224705, Zvolenská cesta 151, 974 01
Banská Bystrica
v spoluvlastníckom podiele 1/15

-Vecné bremeno - pravo prechodu pre vlastníka pozemku c. 3379/85 a stavby s.c. 3355 cez parcelu 3379/123
v rozsahu GP 31628826-50/2004 arozsahu zmluvy c. V 598/2004 zo dña 2.3.2004 - 378/2004 /VZ 1074/05/,
1624/2005

.

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

OBHLIADKA NEHNUTEENOSTI
obhliadka nehnutel'nosti pre záujemcov sa uskutocní dña 24.4.2015 o 15.00 hod.
záujemcov je o spomínanej hodine v mieste nehnutel'nosti.
(Zvolenská
cesta

Stretnutie
6375/63A

-

makros)

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 uviedli vysku
svojich nárokov aj s príslusenstvom, najneskorsie ku dñu 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 vydrazitel' dlh prevziaf 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 uplatnit' 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 c.t.
048/4142042*4, 4147285, na ádrese Micinská cesta 35, Banská Bystrica, P.O.BOX 403, posta 1,
Banská Bystrica; E-podatel'ña: exekutorskyurad.pk@gmail.com

Banská Bystrica, dña 24.3.2015
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