Súdny exekútor JUDr. Stacho Chladny

Exekútorsky úrad so sídlom Stráz 223, 96001 Zvolen
Tel: +421 45 5240 205

Fax: +421 45 5240 290

email:

kancelaria@exekutorzv.sk

Císlo konania: EX 17/15 -135

Drazobná vyhláska
V súlade s ustanovením § 140 a nasl. zák.c. 233/1995 Z.z. o súdnych exekutoroch a exekucnej cinnosti a o zmene
a doplnení d'alsích zákonov v znení neskorsích predpisov (d'alej len ..Exekucny poriadok") s poukazom na
ustanovenia § 238 ods. 1 a 2 Exekucného poriadku, na základe
1. exekucného titulu: Rozsudok, ktory vydal Okresny súd Banská Bystrica pod c.k. 63Cb/109/2001-57 zo dña
17.12.2001, ktory nadobudol právoplatnosf dña 16.02.2002, vykonatel'nost' dña 19.02.2002 ,
2.

návrhu oprávneného: MEDIATION KMCH, s.r.o., Kliñanská cesta 565, 02901 Námestovo. IfO: 35952989 proti

povinnému Petrinec Pavel. THK 6. 97401 Banská Bystrica. nar. 18.11.1968. r.c.

státny

obcan SR.
3.

na vymozenie vymáhaného nároku vo vyske 4 996,60 EUR,
oznamujem,

ze dña 02.03.2016 o 08:00 hod. sa v Exekútorskom úrade Zvolen, JUDr. Stacho Chladny, súdny exekútor,
Stráz 223, 96001 Zvolen sa bude konat'
drazba spoluvlastníckeho podielu na nehnutel'nosti:

zapísanej na LV c. 3597 , pre okres : Banská Bystrica, obec: BANSKÁ BYSTRICA, katastrálne územie: Radvañ,
Okresny úrad Banská Bystrica - katastrálny odbor tak ako sú vypísané nizsie

Stavba c.súpisné

na parcele císlo

Popis stavby

3949

1407

OBYT.DOM THK 6-10

Bytx.

Vchod:

Spoluvlastnícky-:

Text

podiel
16

6

8.p.

Podiel priestoru na spoíocnych castiach a spolocnych

"í

827/59.749

zariadeniach domu

Vlastník

Spoluvlastnícky

podiel
Petrinec Pavol r. Petrinec, THK 3949/6, Banská Bystrica, PSC 974 04, SR

1/10

Príslusenstvo: Príslusenstvo tvoria samostatné veci, ktoré sú urcené na trvalé uzívanie s hlavnou vecou.
Exekúcia predajom nehnutel'nosti sa vzt'ahuje na nehnutel'nost' sjej súcast'ami a s príslusenstvom.
S vlastníctvom vyssie uvedenej nehnutel'nosti je spojené aj spoluvlastníctvo spolocnych castí a spolocnych
zariadení domu a pnslusenstva o vel'kosti spoluvlastníckeho podielu 827/59749 v pomere k celku. Spolocnymi
cast'ami domu sú najmá záldady, strecha, vchody, chodby, vodorovné nosné a izolacné konstrukcie, zvislé nosné
konstrukcie, schodiská, obvodové múry, priecetie, tak ako sú uvedené vznaleckom posudku pri popise bytu.
Spolocnymi zariadeniami domu sú najmá teplonosné, vodovodné, kanalizacné, elektrické, telefónne prípojky,
vyt"ahové Sachty, tak ako sú uvedené v znaleckom posudku pri popise bytu.
Vseobecná hodnota urcená znaleckym posudkom; 5 800,- EUR
Vyska zábezpeky: 2 900,- EUR
Najnizsie podanie: 5 800,- EUR

Peñaznv ústav: Slovenská suoritel na, as. e.ú.:0305586508/0900, IBAN: SK790900000000030S586508 BIC: GiBASKBX [CO: 42009766

Cena nehnutel'nosti

Vseobecná hodnota drazenej nehnutel'nosti bola urcená znaleckym posudkom súdneho znalca Ing. Mariana
Pilku. SNP 1197/30. 02601 Dolnv Kufaín. evidencné císlo 912740 z odboru stavebníctvo. odvetvie ndhad
hodnotv nehnutel'nosti c. 353/2015 zo dña 10.11.2015, vypracovanym v zmysle vyhlááky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky c. 492/2004 Z. z. o stanovení vseobecnej hodnoty majetku v znení
neskorsích predpisov.
Najnizsie podanie sa rovná cene nehnutel'nosti urcenej znaleckym posudkom.
Vvska drazobnej zábezpekv

Zaujemca o kúpu drazenej nehnutel'nosti je povinny ako zábezpeku zlozit' polovicu ceny zistenej znaleckym
posudkom a to vhotovosti, sekom, alebo prevodom peñaznych prostriedkov na úcet exekútora c.
0305586524/0900, VS: 0000172015, SS: ICO alebo iny identifikátor vydrazitel'a, ktory bude oznámeny súdnemu
exekútorovi. Ak chce zaujemca pri drazbe uplatnif svoje predkupné pravo, musí ho preukázaf najneskór pri
zlozenízábezpeky.

Zaujemca musí zábezpeku zlozit' alebo zlozenie zábezpeky súdnemu exekútorovi preukázaf najneskór do
zaciatku drazby.
Podmienky drazby

Drazif móze kazdá právnická alebo fyzická osoba spósobilá na právne úkony, pokial' sa na drazbu prihlási do
termínu drazby a zlozí drazobnú zábezpeku.

Drazí sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktory musí preukázaf pravo zastupovat záujemcu verejnou
alebo úradne overenou listinou.
Spósob zaplatenia naivvssieho podania

Vydrazitel1 je povinny zaplatif najvysáie podanie v lehote 10 dní, ktorá zacína piynút' dñom udelenia príklepu
súdnym exekútorom, a to na úcet súdneho exekútora c. 0305586524/0900, VS: 0000172015, SS: IÉO alebo iny
identifikátor vydrazitel'a, ktory bude oznámeny súdnemu exekútorovi.
Závady. ktoré musí vydrazitel' prevziat bez zapocítania na najvyssie podanie
Vydrazitel' musí bez zapocítania na najvyssie podanie prevziat' vecné bremená, ktoré vznikli na základe
osobitného právneho predpisu, a nájomné prava. Inak prevezme vydrazitel1 vecné bremená so zapoéítaním na
najvyssie podanie; za prevzaté vecné bremená mu prislúcha plná úhrada z rozdel'ovanej podstaty. Predkupné
pravo k vydrazenej nehnutel'nosti udelením príklepu zaniká.
Vydrazitel' musí bez zapoíítania na najvyssie podanie prevziat' tieto závady:
- ,,na byt c. 16/Vlll. poschodie, vchod 6 a podiel 827/59749 na spolotnych éastiach a zariadeniach domu v 1/10:

Exekücny" príkaz zríadením exekucného záiozného prava c. EX 769/14 zo dña 21.04.2015, súdny exekútor
JUDr. Lucio Ulinaková, Námestie SNP 30, 960 01 Zvolen - zákaz nakiadania s nehnutel'nost'ami (zápis do KN

dña 28.04.2015) - ¿z 1450/2015" zriadené vprospech oprávneného Vseobecná zdravotná poist'ovña

a.s., Mamateyová 17, 85005 Bratislava, iCO: 35937874, zálozné pravo prechodom nehnutel'nosti na
vydrazitel'a nezaniká v prípade ak pohl'adávka ním zabezpecená nebude prihlásená do drazby.
Odovzdanie vvdrazene) nehnutel'nosti wdraziterovi

Po udelení príklepu sa móze vydrazitel' ujat drzby vydrazenej nehnutel'nosti. O tom je povinny upovedomit'
súdneho exekútora.

Ak vydrazitel1 zaplatil najvysáie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydrazitel' vlastníkom
nehnutel'nosti ku dñu udelenia príklepu.

Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydrazitel' je povinny vrátit vec povinnému, vydat' mu úzitky a nahradit"
skodu, ktorú mu spósobil pri hospodárení s nehnutel'nost'ou.
Drazitelia, oprávneny, povinny, zástupcovia obce a okresného úradu (§ 137 ods. 2 Exekucného poriadku], ak sú
prítomní na drazbe, mózu vzniest1 u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho móze do troch dní
odo dña drazby vzniesf námietky kazdy, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekucného poriadku
nebola dorucená drazobná vyhláska, a preto nebol na drazbe prítomny. 0 námietkach rozhoduje súd.
Vyzyvam

1. vsetkych, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyssie podanie, aby uviedli vysku svojich nárokov aj s
príslusenstvom ku dñu termínu drazby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadat' len
podl'a obsahu spisov.

2. veritel'ov, aby vyhlásili, ci ziadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepoziadajú o zaplatenie v hotovosti pred
termínom drazby, móze vydrazitel' dlh prevziat'.

3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúst'ajú drazbu (§ 55 ods. 1 Exekücného poriadku),
preukázali pred zacatím drazby; inak takéto prava nemózu byt' uplatnené na ujmu vydrazitel'a, ktory bol
dobromysel'ny.
Upozornenie

Osoby, ktoré majú k nehnutel'nosti predkupné pravo, mózu ho uplatnit' len na drazbe ako drazitelia. Udelením
príklepu predkupné pravo zaniká.

Spoluviastník veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, moze zabránit predaju veci, ak najneskór do zaciatku
drazby zlozí u exekútora v hotovosti alebo áekom na úcet exekútora sumu vo vyske podieki, ktory sa má
vydrazit'. Ak sa tak stane, exekútor s touto sumou nalozí ako s vysledkom predaja.

Vzmysle ustanovení § 238 ods. 1 a 2 Exekücného poriadku tato drazobná vyhláska neobsahuje ustanovenia
o mieste a case ohliadky nehnutel'nosti, nakol'ko sa na toto exekucné konanie nepouzijú ustanovenia § 140 ods. 2
písm. n) a o] Exekücného poriadku. V prípade záujmu o bfizsie informácie ohl'adom drazenej nehnutel'nosti je
potrebné kontaktovat' exekútorsky úrad telefonicky na tel. c. 045/5240205 alebo elektronicky na e-amiíovú
adresu: kancelaria(5>exeku torzv.sk. pricom do predmetu správy je potrebné uviest' ,,EX 3209/14 drazba
nehnutel'nosti".

P o u c e n i e : Proti tejto drazobnej vyhláske nie je prípustny opravny prostriedok.
Zvoien, düa 15.01.2016

JUDr. Stacho Chladny
súdny exekútor

Dorucuje sa:

-JUDr. JurajRybár,advokáts.r.o., Stráz223, 96001 Zvoien
-Petrinec Pavel, THK6, 97401 Banská BysCrica
-PetrinecMarián, THK 3949/6, 97404 Banská Bystrica

-Slkulová Martina, Malinovského 357/13, 67172 Miroslav, CR

-Sebelovájaroslava, THK 3949/6, 97404 Banská Bystrica
-Petrinec Pavol, THK 3949/6, 97404 Banská Bystrica
-Spolocenstvo vlastníkov bytov a nebytovych priestorov THK 6-10, THK 3949/7, 97404 Banská Bystrica
-Vseobecnázdravotná poist'ovña, a.s., Mamateyová 17, 85005 Bratislava
-VSeobecná zdravotná poist'ovña, a.s. (BB), Skuteckého 956/20, 97401 P.O.Box 247, Banská Bystrica
-JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekútor, Námestie SNP 30, 96001 Zvoien
-Sociálna poisfovña ústredie Bratislava, Ul. 29. augusta c. 8-10, 81363 Bratislava
-Sociálna poist'ovña pobocka Banská Bystrica, Kapitnlská 27, 97426 Banská Bystrica

-DÓVERA zdravotná poist'ovña, a.s., Cintorínska 5, 94901 Nitral

-Unión zdravotná poist'ovña, a.s., Bajkalská 29/A, 82108 Bratislava
-Financné riaditel'stvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica

-■■i
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-Úrad vládneho auditu, T.G. Masaryka 10, 96121 Zvoien

-Colny úrad Banská Bystrica, Partizánska cesta 17, 97590 Banská Bystrica
-Dañovy úrad Banská Bystrica, Nova ulica 13, 97401 Banská Bystrica

-Ústredie práce, sociáinych veci a rodiny, Spitálska ulica c. 8, 81267 Bratisiava

\ .,

rVIESTSKt ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

.^ ,

j

dña: .

i

|

22, JAN. 2016

-Úrad pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivost'ou, Zellova 2, 82924 Bratislava - Ruáinov]
lovj

-Okresny úrad Banská Bystrica, Námestie II Stúra 1, 97405 BansUá Bystrica
-Okresny úrad Banská Bystrica - katastrálny odbor, CSA 7, 97401 Banská Bystrica
-Mesto Banská Bystrica, Mestsky úrad Banská Bystrica, Ul.CSA 26, 97539 Banská Bystrica
Vyvesuje sa:

- úradná tabula súdneho exekútora (vyvesené na úradnej tabuli súdneho exekútora dña 15.01.2015)
- v obci, v ktorej obvode je nehnutel'nost' spósobom v mieste obvyldym
Zverejñujesa:
-Obchodny vestníkSR

jodpis

1

