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Jilemnického 12, 036 01 Martín

Vyhláska o drazbe nehnutel'nosíjpi.' vi
podl'a § 140 a nasl. zák.c. 233/95 Z.z. (Exekucny porradok)podl'a g 140 a nasl. zák.c. 233/95 Z.z.

Spisováznacka:KO-EX 887/2004

V Martine 1.12.2015

V exekucnej veci

Oprávneiiy:

Slovenská konsolidacná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, ICO: 35 776 005,

Povinny :

BOKOR Tibor, Trieda SNP 1673/67, Banská Bystrica, PSC 974 01,

r.c.:

zast.

opatrovníkom Kuzmová Janka

Exekucny titul: platobny vymer 2051/2004/1

vydany Vseobecná zdravotná poisfovña pobocka Banská

Bystrica dña 13.2.2004
O zaplatenic:

386,18 € s príslusenstvím

Celková vykonatel'ná pohradávka :

1,642,21 € s príslusenstvom

pre váetky nehnutel'nosti (parcely aj stavby) vo vlastníctve povinného, ktoré sú uvedené v :
LV císlo :

1315 - ciastoeny pre byt c. 10

Stavby

Súpisné císlo:

5325

Vchod c. 7

3.0 poschodie

na parcele císlo:

1092

charakteristika: O byt. do m

Byt c. 10

Spoluvlastnícky podiel: 1/8 pre povinného
Podiel na spolocnych castiach, zariadeniach domu:
katastrálne územie:

4323/79179

Sásová

obec: Banská Bystrica

zapísané na Správe katastra (okres):

Banská Bystrica

sadña 14.01.2016 o 11,00 o hod.

uskutocní drazba vyssie uvedenyeh nehnutel'nosti, ktorá sa bude konaf na tunajsom exekútorskom
úrade.
Najnizsie podanie:

Vseobecná (trhová) cena drazenej nehnuternosti, bola znaleckym posudkom císlo

166/2015

vyhotoveného súdnym znalcom z odboru stavebníctva, Ing. Jánom Grcgusom stanovená na celkovú
sumu 4.900,- € , ktorá je zároven najnizsím podaním.
Vyska zábezpeky:

Vyska drazobnej zábezpeky v zmysle usíanovenia § 142 ods.l zák. 233/95 Z.z., t.j. 50 %
z najnizsieho podania predstavuje sumu 2.450,- € . Tuto sú záujemcovia

povinní zlozif v hotovosti,

sekom, alebo na úcet súdneho exekútora 0353359473/0900, ktory je vedeny v banke SLSP a.s.
pobocka Martín variabilny symbol 8872004.

Najvyssie podanie zlozí vydrazitel' do 30 dní od udelenia príklepu na úcet súdneho exekútora.
Ak vydraziteí' nezaplatí najvyssie podanie veas, vykoná súdny exekútor opakovanú

drazbu.

Na najvyssie podanie sa zapocíta zlozená zábezpeka a sumy pripadajúce na závady, ktoré vydrazitel'
preberá so zapocítaním na najvyssie podanie.

Vsetci, ktorí sú odkázaní svojimi nárokmi na najvyssie podanie, uvedú vysku svojich nárokov
aj s príslusenstvom ku dñu termínu drazby a preukázu ich listinami, inak sa bude na ich nároky
prihliadaf len podl'a spisov.

Súdny exekútor vyzyva verítel'ov, aby vyhlásili, ci ziadajú zaplatenie v hotovosti. V prípade,

ze nepoziadajú, o zaplatenie v hotovosti pred termínom drazby, móze vydrazitel' dlh prevziaf.
Súdny exekútor vyzyva, aby uplatnenie práv, ktoré neprípúst'ajú drazbu (§ 55 ods.l EP),
preukázali písomne pred zaciatkom drazby, inak takéto prava nemózii byf uplatnené na ujmu
vydrazitel'a, ktory bol clobromysel'ny.

Osoby, ktoré majú k nehnutel'nosti predkupné pravo, mózu ho uplatníf len na

drazbe ako

drazitelia, inak udelením príklepu predkupné pravo zaniká.
Po udelení príklepu sa móze vydrazitel' ujaf drzby vydrazenej veci, o com je povinny

upovedomif

súdneho

exekútora.

Vklad

vlastníckeho

prava

vydrazitel'a

k vydrazenej

nehnuternosti sa vykoná zápisom do katastra nehnutel'nosti az súd udelenie príklepu schváli a
vydrazitel' zaplatil najvyssie podanie, stáva sa vydrazitel' vlastníkom nehnuternosti ku dñu udelenia
príklepu.
Vydrazitel5 je povinny prevziaf bez zapocítania na najvyssie podanie i závady (vid' znalecky

posudok). Po udelení príklepu prechádzajú na vydrazitel'a úzitky nehnuternosti, ako i závady, ktoré
nezanikajú v dosledku drazby.

Drazitelia, oprávneny, povinny, zástupca obce a Okresného úradu ale sú prítomní na drazbe,
mózu bezprostredne na drazbe vzniesf u exekútora námietku proti udeleniu príklepu. Písomne do
troch dní od konania drazby, mózu podat' námietky tí, ktorym vrozpore s ustanovením § 141, ods. 2

EP, nebola dorucená drazobná vyhláska a preto neboli prítomní na drazbe.
Drazby sá'móze zucaslnit' osobá starsiá ako la rokóv","króráje'óbcaiíom SJóvenskej repubiney,

alebo právnická osoba so sídlom v Slov. republike, ktorá preukáze, ze zlozila drazobnú zábezpeku vo
vyske 50% vseobecnej ceny drazenej nehnutel'nosti.

Zaciatok prezentácie úcastníkov drazby je v den konania drazby 30 minút pred jej zacatím na
mieste konania drazby.

Obhliadka drazenej nehnuternosti bude vykonanápo dohode na exekútorskom úrade dña
13.01.2016 o 11- hod. V zmysle ustanovenia § 140 ods. 2 písm. o) ExP vyzyvam povinného aby
v urcenom case umoznil záujemcom obhliadku drazenej nehnutel'nosti. V opacnom prípade bude toto
vynútené (§ 141 ods.5,6)

Súdny exekútor v zmysle ustanovenia § 141 ods. 3, prvá veta ziada obec / mesto, ktorému
je

tato drazobná vyhláska dorucená,

aby

podstatny

obsnh

vyhlásky

uverejnila sposobom

v mieste obvyklym.

Poucenic : Proti drazobnej vyhláske nie je prípustny opravny prostriedo)¿
S
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¡ Vyvcscné dri;

13. DFX. 2015

JUDr. Viliam Konig
súdny exekútor

í Zvcscné dña:

zastúpeny

Mgr. Milán Somík
podpta

súdny exekútor

Drazobná vylilááka sa dorucí osobám uvedenym v § 141 ExP

Adresa: Jilemnickcho 12,
03601 MARTÍN

Tel., Fax : 043/4307782, 4223662
e-mail: msomikffliexekutor.sk

Bank. spoj.: SL SP pob.MT ICO: 35 662 794
í.ú. 0353359473/0900
DIC: SK1020488469

