EX 336/15

JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekútor
Exekutorsky úrad so sídlom Námestie SNP 30, ?6ÍLttl¿vglen

ICO: 31815561, DIC: 1046185008,10 DPH: SKI 04618500^
Tel.: 045/5321155, e-mail: uliankova@uliaiikova.sk

1 Mestskf úrad Banská Bystrica

Vyhláska

o drazbe nehnutel'nosti
(podl'a § 140 zákonac. 233/1995 Z. z. exekucny poriadok, v znení neskorsích predpisov
(d'alej len: EP))

Oznamujem, ze na základe exekucného titulu - platobny rozkaz c.k. 9RO/200/2014 zo dña
20.08.2014 vydaného Okresnym súdom v Banskej Bystrici a poverenia na vykonanie exekúcie c.
5601*138113 zodña 18.02.2015 vydaného Okresnym súdom Banská Bystrica sa bude konaf

dña

31.05.2016,

o 10.00

hod.,

v sídle

exekútorského

úradu

JUDr.

Lude

Uliankovej

drazba

nehnutel'nosti

VYPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA c. 156

Okres:

Banská Bystrica

Poradové císlo vlasíníka:

1

Obec:
Kat. územie:

Králiky
Králiky

Spoluvlastnícky podiel:

1/1

Úcastník právneho vzfahu:

vlastník

PARCELY registra „ C " evidované na katastrálnej mape

Pare, c.:

Vymera m2

Druh pozemku

Umiestnenie

794

43

Zastavané plochy a nádvoria

2

795

189

Trvalé trávne porasty

2

STAVBY
Súpisné c.:

Na parcele c.:

Druh stavby

Popis stavbv

Umiestnenie

353

794

19

Rekreacná chata

1

Úcastník právneho vzt'ahu:
Vlastník: Pitschmann Antón r. Pitschmann, nar. 25.09.1938 a Hilda Pitschmannová r. Lániková,
nar. 18.07.1941, Partizánska cesta 62, Banská Bystrica, PSC 974 01, SR

1/1

ktorá je vo vlastníctve:

Pitschmann Antón r. Pitschmann, nar. 25.09.1938, Dzúrová 353/17, Králiky a
Hilda Pitschmannová, r. Lániková, nar. 18.07.1941, Dzúrová 353/17, Králiky
(d'alej len: ,,nehnutel'nosf")

II

Vseobecná hodnota nehnutel'nosti urcená znaleckym posudkom je 41.700,- EUR.
Vyska drazobnej zábezpeky je 20.850,- EUR.

Najnizsie podanie podía § 142 ods. 2 Exekucného poriadlcu je 41.700,- EUR.

Ohliadka nehnuternosti

Ohliadka nehnutel'nosti sa uskutocní dña 27.05.2016 od 10.00 do 11.00 hod. vmieste, kde
sa nehnutel'nosf nachádza.

Záujem o ohliadku nehnutel'nosti je potrebné vopred nahlásit' u súdneho exekutora, a to
písomne na ádrese exekútorského úradu, telefonicky na telefónnom císle alebo elektronicky na emailovej ádrese.

Prezentácia drazitel'ov sa koná v den drazby od 9.30 hod.

Vyzva povinnému

Vyzyvam

povinného,

aby

vurcenom

case

umoznil

záujemcom

ohliadku

drazenej

nehnuternosti.

Cena nehnuternosti

Vseobecná hodnota drazenej nehnuternosti bola urcená znaleckym posudkom súdneho
znalca Ing. Vladislava Prazmu z odboru stavebníctvo c.78/2016 zo dña 10.04.2016, vypracovanym

v zmysle vyhlásky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky c. 492/2004 Z. z. o stanovení
vseobecnej hodnoty majetku v znení neskorsích predpisov.

Najnizsie podanie sa rovná vseobecnej hodnote urcenej znaleckym posudkom znízenej o

závady, ktoré vydrazitel' prevezme so zapocítaním na najvyssie podanie, a zvysenej o hodnotu práv
spojenych s nehnutel'nostbu, ktoré vydrazitel' prevezme so zapocítaním na najvyssie podanie.
Vyska drazobnej zábezpeky

Záujemca okúpu drazenej nehnutel'nosti je povinny ako zábezpeku zlozit' polovicu
najnizsieho podania, a to v hotovosti, alebo prevodom peñaznych prostriedkov na úcet exekutora c.

SK54750O0O0O0O4013389594, vedeny vCSOB, a. s., VS 33615, ato tak, aby bola pripísaná na
tentó úcet najneskór do casu konania drazby.

Ak chce záujemca pri drazbe uplatnit' svoje predkupné pravo, musí ho preukázat' najneskór
pri zlození zábezpeky.

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

III

Podmienky drazby

Drazit' móze kazdá právnická osoba so sídlom v SR alebo fyzická osoba, ktorá je obcanom
SR a je spósobüá 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.

Zástupca právnickej osoby, ktory je záujemcom o kúpu nehnutel'nosti, je povinny predlozit'
vypis z obchodného registra ako aj oprávnenie konat'vjej mene.
Spósob zaplatenia najvyssieho podania

Vydrazitel'je povinny zaplatit' najvyssie podanie najneskór do 01.07.2016 na úcet súdneho
exekútora 0.8X5475000000004013389594, vedeny v CSOB, a.s., pobocka Zvolen, VS 33615.
Na najvyssie podanie sa zapocítava zlozená drazobná zábezpeka.

Závady, ktoré musí vydrazitel'
prevziat'bez zapocítania na najvyssie podanie

Podl'a § 153 ods. 1 EP, Vydrazitel' musí bez zapocítania na najvyssie podanie prevziat' vecné
bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné prava. Ak osobitny
zákon (§ 151I1, § ísima a ísimd Obcianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voci vydrazitel'ovi bez
zapocítania na najvyssie podanie pósobia zálozné prava viaznuce na nehnutel'nosti. Inak prevezme
vydrazitel1 vecné bremená so zapocítaním na najvyssie podanie.

Predkupné pravo k vydrazenej nehnutel'nosti udelením príklepu zaniká.

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

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

Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydrazitel' je povinny vrátif vec povinnému, vydat' mu
úzitky a nahradit' skodu, ktorú mu spósobil pri hospodárení s nehnutel'nost'ou.
Drazitelia, oprávneny, povinny, zástupcovia obce a orgánov státnej správy, ak sú prítomní
na drazbe, mózu vzniest' u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho moze do troch
dní odo dña drazby vzniest' námietky kazdy, komu v rozpore s ustanovením
§ 141 ods. 2 Exekucného poriadku nebola dorucená drazobná vyhláska, a preto nebol na drazbe
prítomny. O námietkach rozhoduje súd.

Vyzyvam

IV

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

2. veritel'ov, aby vyhlásüi, ci ziadajú zaplatenie vhotovosti; 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 Exekucného
poriadku), preukazali 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. Udelenim príklepu predkupné pravo zaniká.

VoZvolene, dña 18.04.2016

JUDr. Lucia Ulianková
súdny exekútor

Drazobná vyhláska sa dorucí:
osobám a orgánom podl'a § 141 Exekucného poriadku

'ÍKSTSKY Vi

BANSKÁ BYSTRICA

scné dna:

22.ffl.201S

podpis

