Súdny exekútor JUDr. Stacho Chladny
Exekútorsky úrad so sídlom Stráz 223, 96001 Zvolen
Tel: +421 45 5240 230

Fax: +421 45 5240 290

email:

kancelaria@exekutorzv.sk

VYHLASKA

O DRAZBE NEHNUTELNOSTI

(podl'a § 140 Exekucného poriadku)

fy^

Vybavuje:

V súlade s ustanovenfm § 140, § 145 a nasl. zák.c. 233/1995 Z.z. o súdnych exekÜtDnjch-a-e3fekucaej_cinnsstj_ao
zmene a doplnení d'alsích zákonov v znení neskorsích predpisov (d'aiej len ,,Exekucny poriadok"), na základe
1.

exekucného titulu: Platobny rozkaz, ktory vydal Okresny súd Banská Bystrica pod c.k. 64Rob/49/2010 zo dña

03.02.2010, ktory nadobudol právoplatnosf dña 15.07.2010, vykonatel'nost'dña 15.07.2010 ,
2. návrhu oprávneného: SKP, k.s., Lazovná 64, 97401 Banská Bystrica, 1CO:44915691, správca KP úpadcu, KFZ
Sys, s.r.o. "y konkurze", Kosútska 1342, 92521 Sládkovicovo, ICO: 36814148 proti povinnému
ítátny obcan SR.
3.

na vymozenie vymáhaného nároku vo vyske 3 270,90 EUR,
Oznamujem, ze

dña 24.03.2016 (t.j. stvrtok) v case o 09:00 hod. vsídle Exekútorského úradu Zvolen, JUDr. Stacho Chladny,
súdny exekútor, Stráz 223, 96001 Zvolen sa bude konat',
drazba nehnutel'nosti:

zapísanej na LV c. 5276, pre okres : Banská Bystrica, obec: BANSKÁ BYSTRICA, katastrálne územie: Banská
Bystrica, Správa katastra Banská Bystrica tak ako je vypísaná nizsie (d'aiej v texte aj ,,LVc. 5276"}:
Stavba c. súpisné

na parcele císlo

Popis stavby

5153/4

Rozostavany rodinny dom

Vlastník

Spoluvlastnícky
podiel

A

Hfl
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Príslusenstvo: Príslusenstvo tvoria samostatné veci, ktoré sú urcené na trvalé uzívanie s hlavnou vecou.
Exekucia predajom nehnutel'nosti sa vzt'ahuje na nehnutel'nost s jej súcast'ami a s príslusenstvom.
Vseobecná hodnota nehnutel'nosti urcená znaleckym posudkom je 92 700 EUR.
Vyska drazobnej zábezpeky je 34 000 EUR.
Najnizsie podanie podl'a ustanovenia § 142 ods. 2 v spojení s ustanovenfm § 145 ods. 1 Exekucného poriadku je
68 000 EUR.

Cena nehnutel'nosti

Vseobecná hodnota drazenej nehnutel'nosti bola urcená znaleckym posudkom súdneho znalca Ing.

Mariana Pilku, SNP 1197/30 02601 Dolny Kubín, evidencné císlo 912740. z odboru Stavebníctvo, Odhad
hodnoty nehnutel'nosti c. 114/2013 zo dña 27.04.2013, vypracovanym vzmysle vyhlásky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky c. 492/2004 Z. z, o stanovení vseobecnej hodnoty majetku v znení
neskorsích predpisov.

Peñazny ústav: Slovenska sporitelna, a.s. c.ú.:SK7909000000000305586508, B!C: GIBASKBX, 0305586508/0900 ICO: 42009766

Najnizsie podaníe sa rovná vseobecnej hodnote urcenej znaleckym posudkom znízenej o závady, ktoré
vydrazitel' prevezme so zapocítaním na najvyssie podanie, a zvysenej o
nehnuternostou,-ktoré vydrazitél1 prevezme so zapoÉítanfm na najvyssie podanie.

hodnotu

práv

spojenych

s

■
Okresny súd Banská Bystrica vydal dña 03.09.2015 rozhodnutie - Uznesenie Okresného súdu Banská
Bystrica zo dña 03.09.20Í5. c.k. 2Er/767/2011-122. ktoré nadobudlo právoplatnost dña 26.09.2015.
ktorym udelil súhlas so znízením ceny drazenej nehnutel'nosti evidovanej na LV c. 5276 urcenej znaleckym

, posudkbm;:£. fÍA/20 Í3 zo dña 27.04.2013, a to na vvskii sumy 68 000 EUR.
Vyáka drazobnej zábezpeky

"" "" ^ Záujemca okúpu drazenej, nehnutel'nosti je povinny ako zábezpeku zlozit polovicu najnizsieho podania,
ato.v.hotovosti; sekom alebo prevodom peñaznych prostriedkov na útet exekútora c. SK35 0900 0000 0003
0558 6524, VS: 0002752011, SS: ICO alebo iny identifíkátor vydrazitel'a, ktory bude oznámeny súdnemu
exekútorovi. Na najvyssie podanie sa zapoéítava zlozená zábezpeka.. Ak chce záujemca pri drazbe uplatnit' svoje
predkupné pravo, musí ho preukázaf najneskór pri zlození zábezpeky.

Záujemca musí zábezpeku zlozit alebo zlozenie zábezpeky súdnemu exekútorovi preukázat' najneskór
do zaíiatku 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 preukázat' pravo zastupovat' záujemcu
verejnou alebo úradne overenou listinou.
Spósob zaplatenia najvyssieho podania

Najvysáie podanie je vydrazitel' povinny zaplatit' vlehote 10 dní odo dña udelenia príklepu. Najvyssie
podanie je mozné zaplatit vhotovosti, sekom alebo prevodom bezhotovostne na c. úctu SK35 0900 0000 0003
0558 6524, VS: 0002752011, SS: ICO alebo iny identifíkátor vydrazitel'a, ktory bude oznámeny súdnemu

exekútorovi. Na najvyissTe podanie sa zápócftava zlozená zábezpeka.
Závady, ktoré musí vydrazitel'
prevziat' bez zapocítania na najvyssie podanie

Vydrazitel' musí bez zapocítania na najvyssie podanie prevziat' vecné bremená, ktoré vznikli na 2áklade
osobitného právneho predpisu, a nájomné prava. Ak osobitny zákon [§ 151h, § 151ma a 151md Obcianskeho
zákonníka) neustanovuje inak, voci vydrazitel'ovi bez zapocítania na najvyssie podanie pósobia zálozné prava
viaznuce na nehnutel'nosti. Inak prevezme vydrazitel' vecné bremená so zapocítaním na najvyssie podanie.
Predkupné pravo kvydrazenej nehnutel'nosti udelením príklepu zaniká.
Vydrazitel' bez zapoíítania na najvyssie podanie prevezme závady bliásie specifikované nizsie:

1.) zálozné pravo zriadené v prospech zálozného veritel'a: Slovenská §tátna sporitel'ña v Banskej Bystrici, císlo
zmluvy: RUI 1115/91 -75/92 ato ten za podmienky, ze zálozny veritel' si neprihlási svoju pohl'adávku do
rozvrhu vytazku drazby (v prípade prihlásenia pohl'adávky do rozvrhu vytaáku drazby zálozné pravo zaniká bez
ohl'adu na mieru uspokojenia tohto zálozného veritel'a),
2.) zálozné pravo zriadené v prospech oprávneného v exekucnom konaní: OTP Banka Slovensko, a.s., Stúrova 5,
813 54 Bratislava, IÉO: 313189 16, zriadené súdnym exekútorom JUDr. Máriom Micákom, so sídlom
exekútorského úradu Národná 6, Banská Bystrica [zápis do KN 25.4.2008) na základe Exekucného príkazu na
zriadenie exekucného zálozného prava c. EX 1721/07 zo dña 21.2.2008 a to len za podmienky, ze zálozny veritel1
si neprihlási svoju pohl'adávku do rozvrhu vj/tazku drazby [v prípade prihlásenia pohl'adávky do rozvrhu
vyfazku drazby zálozné pravo zaniká bez ohl'adu na mieru uspokojenia tohto zálozného veritel'a),

3.) zálozné pravo zriadené v prospech oprávneného v exekucnom konaní: Sociálna poistovña pobocka Banská
Bystrica, Kapitulská 27, 97426 Banská Bystrica (resp. Sociálna poist'ovña ústredie Bratislava, Ul. 29. augusta
c. 8-10, 81363 Bratislava, ICO: 308 074 84), zriadené súdnym exekútorom JUDr. Bronislavou Prackovou, Ul.
Cyrila aMetoda 22, Ziar nad Hronom [zápis do KN 18.1.2011) na základe Exekucného príkazu na zriadenie
exekucného zálozného prava c. EX 1331/06 zo dña 13.12.2010, ato len za podmienky, ze zálozny veritel' si
neprihlási svoju pohl'adávku do rozvrhu vytazku drazby (v prípade prihlásenia pohl'adávky do rozvrhu vyfazku
drazby zálozné pravo zaniká bez ohl'adu na mieru uspokojenia tohto zálozného veritel'a).

-]UDr. Bronislava Pracková, súdny exekútor,
-Sociálna poist'ovña ústredie Bratislava,

Ul. Cyrila a Metoda 22, 96501 Ziarnad Hronom

Ul. 29. augusta c. 8-10, 81363 Bratislava

-Mgr. Dusan Ceresña - súdny exekútor, Andreja Hlinku 3858/1, 91701 Trnava
-Slovensltá kancelária poist'ovatel'ov, Trnavská cesta 82, 82658 Bratislava 29
•]UDr. Juraj Kasinsky,
-KB, s.r.o.,

Kukucínova 18, 97401 Banská Bystrica

Horná67, 97401 Banská Bystrica

-JUDr. VladimírKliniec, súdny exekútor,
-EOS KSl Slovensko, s.r.o.,

HoHého 1/417, 97101 Prievidza

Pajstúnska5, 85102 Bratislava

-JUDr. )ana Debnárová, súdny exekútor,

T. Vansovej 2, 98401 Lucenec

-Sociálna poist'ovña pobocka Banská Bystrica,

-|UDr. Ing. MiroslavPaller- súdny exekútor,
-JUDr. Jozef Durica, súdny exekútor,

Borovianskac. 17, 96001 Zvolen

-Krajsky súd Bratisiava - justicná pokladnica,
-Mgr. Zuzana Ritter, súdny exekútor,
-Slovenská advokátska komora,

Záhradnicka 10, 81366 Bratislava

[ileninickébo c. 5498/37,

92901 Dunajská Streda

Kolárska 4, 81342 Bratislava

-Mgr. Milán Somík, súdny exekútor,
-SPP - distribúcia, a.s.,

Kapitulská 27, 97426 Banská Bystrica

Jesenského 61, 96501 liar nad Hronom

jilemnického 12, 03601 Martín

Mlynské nivy 44/b,

82511 Bratislava

S141ods.lpísm.hUclEP:

-Financné riaditel'stvo SR,

Vazovova 2, 81511 Bratislava

-Dañovy úrad Banská Bystrica,
-Colny úrad Banská Bystrica,

Nova ulica 13,

97401 Banská Bystrica

Partizánska cesta 17, 97590 Banská Bystrica

-Mestsky úrad Banská Bystrica, Ul.CSA 26, 97539 Banská Bystrica
-DÓVERA zdravotná poist'ovña, a. s., Cintorínska 5, 94901 Nitra 1
-Váeobecná zdravotná poist'ovña, a.s.,
-Unión zdravotná poist'ovña, a.s.,

Mamateyová 17,

Bajkalská 29/A,

85005 Bratislava

82108 Bratislava

-Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Spitálska ulica C. 8, 81267 Bratislava
-Úrad vládnebo auditu, T.G. Masaryka 10, 96121 Zvolen

-Okresny úrad Banská Bystrica - katastrálny odbor, ÉSA 7, 97401 Banská Bystrica
-Okresny úrad Banská Bystrica, Námestie 11 Stúra 1, 97405 Banská Bystrica
-Úrad pre doblad nad zdravotnou starostlivost'ou, 2ellova 2, 82924 Bratislava - Ruzinov

Vyvesuje sa:

- Vyhláska o drazbe nehnutGl'nosd, c. k. EX 275/11 - 474 sa vyvesuje na úradnej tabuli súdneho exekutora dña 05.02.2016

- Vyhláska o drazbe nehnutei'nosti, c. k. EX 275/11 - 474 sa vyvesuje v obci, v ktorej obvode je nehnutel'nost' spósobom v mieste obvyldym

Zverejfiuje sa:

- Obchodny vestm'k SR

