VYHLÁSKA O DRAZBE NEHNUTEENOSTI
podl'a § 140 Exekucného poriadku

EX28/14-D

PREDMET DRAZBY

Exekútorsky úrad Banská Bystrica - súdny exekútor JUDr. Peter Kohút so sídlom úradu Micmska cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, kontakt: tel: 048/4142042*4- 4147285 mail-

exekutorskyurad.pk@gmail.com oznamuje:
dña 01.06.2016 o 10:00 hod.

na Exekútorskom úrade v Banskej Bystrici, Micinská cesta 35

sa uskutocní drazba nehnutel'nosti vedenej na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, katastrálny

odbor, katastralne uzemie Banská Bystrica, zapísanej na LV c 5076
STAVBY

- byt c. 43,11 p. vchod: 13, nachádzajúci sa v ,,OBJEKTE NA BYVANIE" so súpisnym c 1780
na parcele 1150 (Právny vzt'ah k parcele na ktorej lezí stavba 1780 nie je evidovany na LV)
podiel pnestoru na spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach domu 720/28066 vo
vlastmctve pov.nneho Juliana Jancíková,r. Boborová, nar. 23.4.1928,bytom Trieda SNP 13
Banská Bystrica, t.c. bytom Domov dochodcov aDomov sociálnych sluzieb

BUKOVEC"'

Hrochot, Namestie Andreja Sládkovica c. 339, Hrochof, (Uznesením C.k.3lPs/l/2004-26 zo dña 5 5 200¡
Tin mníoSPuSObllOSt^ na,právne úkony) zastúpená opatrovníckou Miroslavou Jancíkovou, nar

t-

?,' 3?? a" a B^strica' Krárovoholská 6148/10 na základe Listiny o ustanovení za

opatrovmka c.k.31P/178/2004 (zpévodného povinného Ondrej JanCík, naposledy bytom Trieda SNP 13 97401
Banská Bystrica, nar :4.7.1950,

-

vsetkym, co patn ktejto nehnutel'nosti.

zomrel dña ,8.6.2015 ) v spoluvlastníckom podiele 1/1 SO

CENA

Vseobecná hodnota nehnutel'nosti zistená znaleckym posudkom ie 51 100 00 €
VYSKA ZABEZPEKY

je podl'a § 142 ods. 1. Exekucného poriadku 1/2 najnizsieho podania, t.j 25 550 00 €

Tato sa musí zlozif najneskorsie pred zacatím drazby v hotovosti,' alebo na úcet
exekutorskeho uradu c. SK04 7500 0000 0040 0843 6122, VS 2814. Potvrdenie o zlození

zabezpeky prmeste zo sebón na miesto drazby!
NAJNIZSIE PODANIE
Je podl'a § 142 ods. 2, vo vyske 51100,00 €

ZAPLATENIA NAJVYSSIEHO PODANIA
Vydrazitel' zlozí rozdiel zo zabezpeky a vydrazenej ceny najneskor do 30 dní a to bankovym
prevodom na to iste cu. ako preddavok. Ostatnym úcastníkom drazby, ktorí nehnutel'nost'
nevydrazia bude preddavok vráteny najneskor do 5 dní od ukoncenia drazby na c.ú., ktoré si

nahlasiapred drazbou exekútorovi.

ZÁVADY VIAZNÚCE NA VECI - bez zapocítania na najvyssie podanie

VIAZNÚCE NA VECI" so zapocítaním na najvyssie podanie
• ZÁVADY A ÚZITKY VIAZNÚCE NA NEHNUTEENOSTI
- me su

-

ktoré udelením príklepu zanikajú

- ktoré udelením príklepu nezanikajú

tSáZLTl § 15' Z /9

-2

EX 28/14

PREVZATIE NEHNUTEENOSTI
Vydrazitel' móze zacaf uzívaf nehnutel'nosf hned' po udelení príklepu o com ie

sssrudeienie príkiepu je podmiene-é -hváii ■& po^m '
OBHLIADKA NEHNUTEENOSTI

obhliadka nehnutel'nosti pre záujemcov sa uskutocní dña 11.5.2016 o 17 00 hod Stretnutie
zaujemcovje o spomínanej hodine na ádrese : Trieda SNP 5.13» Banská Bystrica

Zaroven tymto vyzyvam povinného, aby umoznil v rámci obhliadky prístup do obhliadanych

pnestorov vsetkym zaujemcom o predmetnú nehnutel'nosf v stanovenom termine!
VYZVA

pre vsetkych ktorf sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyssie podanie, aby uviedli vvsku

svoJICh narokov aj s príslusenstvom, najneskorsie ku dnu termino d^TSK
hstmam!, inak sa na ich nároky bude prihiiadat' ien podl'a obsahu spisov

ZZlG ^ChJfÍtel'°V> ^7 VyhiáSÍ1¡' 5Í ¿iadajú zaP]atenie v hotov^t¡- Ak nepoziadajú o

p

dra%) maáe vyd"dih prevziaf s° ¿¿

drazby, inak taketo prava nemózu byf uplatnené na ujmu vydrazitel'a

preukázali pred zacatím

UPOZORNENIE

drattd^lr^, nehnUtf"Osti Pre?kuPné Práva> si mozu tieto uplatnif Ien na drazbe ako
draziteha. Tieto udelen.m pnklepu zamkajú. Predkupné pravo je nutné preukázaf pred zaciatkom

tw4imwt4U^
P°Te ^?k(T^y úrad Banská Bystrica -p. Komorová, c.t.
048/4142042*4, 4147285, na ádrese M.cinská cesta 35, Banská Bystrica, P.O.BOX 403 po ta 1

Banská Bystrica; E-podatel'ña: exekutorskyurad.pk@gmail.com

P

'

Banská Bystrica, dña 22.4.2016

VIESTSKY U^

BANSKÁ BYSTRICA

yvesetiL- dña:

JUDr.PETERKOHÚT
súdny exekútor.

2B.APR.2018
adminlstrativnypracovntk
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podpis

