C.k. Ex 61/15-46

JUDr. Aleña Bohovicova - súdna exekutorka
Exekútorsky úrad Banská Bystrica
Ul. 29. augusta c. 16, 974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 048/ 4144749, bohovicova@stonline.sk

DRAZOBNA VYHLASKA
Exekútorsky úrad Banská Bystrica - súdna exekutorka JUDr. Aleña Bohovicova so sídlom
v Banskej Bystrici Ul. 29. augusta c. 16, vyhlasuje v zmysle §§ 140,141 zákona c. 233/1995
Z. z. - Exekucného poriadku v platnom znení, termín drazby nehnutel'nosti

dña 21.06.2016 o 10,30 hod.
v priestoroch Exekútorského úradu Banská Bystrica, Ul. 29. augusta 5. 16.
Predmet drazby:

1./ nehnutel'nosf zapísaná v evidencii Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor,
na liste vlastníctva:
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Legenda:
Sposob vyuzívania pozemku:
25 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inzinierska stavba ajej súcasti
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestneny mimo zastavaného územia obce

casf B: VLASTNICI AINE OPRAVNENE OSOBY
Por.
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OLE OLE SPANISH GROUP, s.r.o., NE§ 26, BANSKÁ BYSTRICA, PSC
974 01.SR
ICO:36 632 210
Spoluvlastnícky podiel:

Titul nadobudnutia:

1/1

Kúpna zmluva V 1842/2005 zo dña 18.7.2005 - VZ 50/2005

ktorá je vo vlastníctve: OLE OLE SPANISH GROUP, s.r.o., Nám. E. Stúra 26, 974 01
Banská Bystrica, 100:36 632 210.

Cena drazenej nehnutel'nosti:

Podl'a znaleckého posudku súdneho znalca Ing. Branislava Hegera zo dña 10.11.2015 zapísaného
vznaleckom denníku c. 10/2015, pod por. c\ 31/2015, v spojitosti s Uznesenim vedenym
pod e.k. 2Er/227/2010-25, ktoré vydal Okresny súd Banská Bystrica dña 19.02.2016,
aktoré sa stalo právoplatnym dña 12.03.2016, bola cena drazenej nehnutel'nosti urcená
sumou 19 000,00 €, slovom devátnásftisíc Eur, ktorá je zároveñ najnizsím podaním pri vyzve
záujemcov o drazenie.

V£Ska drazobnej zábezpekyje 9 500,00 €, slovom devat'tisícpáfsto Eur.

Záujemcovia o kúpu drazenej nehnutel'nosti sú povinní zlozif drazobnú zábezpeku
a to v hotovosti, Sekom, alebo prevodom na údet súdneho exekútora éíslo 2626480893/1100 vedeny
v Tatra banke, a. s., Bratislava, pobocka Banská Bystrica, IBAN: SK84 1100 0000 0026 2648 0893,
VS: 6115, s uvedením mena (názvu) platitel'a, najneskór do piatich dní pred termínom konania

drazby, resp. zlozif v hotovosti pred zaéiatkom drazby do poklac¿ie Exekútorského úradu.

Vprípade ak chce záujemca pri drazbe uplatnif svoje predkupné pravo, musí ho uplatnif
najneskór pri zlození zábezpeky.

Zaplatenie najvysSieho podania:

Vydrazitel' je povinny zaplatif najvySSie podanie v lehote 30 dní, ktorá zacína plynúf odo dña
udelenia príklepu v hotovosti, alebo na úcet aislo 2626480893/1100 vedeny v Tatra banke, a. s.,
Bratislava, pobocka Banská Bystrica, IBAN: SK84 1100 0000 0026 2648 0893, VS: 6115,
s uvedením mena (názvu) platitel'a.

Obhliadka predmetnej nehnutel'nosti sa uskutocní dña 14.06.2016 o 14,00 hod. vobci Banská

Bystrica - Senica.

Tymto zároveñ vyzyvam povinného, aby sa dña 14.06.2016 o 14,00 hod. dostavil
na miesto obhliadky a umoznil záujemcom vykonaf obhliadku nehnutel'ností.
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Frechod závad a úzitkov:

Vydrazitel'je povinny bez zapoóítania na najvyssie podanie prevziaf tieto závady:
Nie sú ziadne.
Vydrazitel' prevezme so zapoéítaním na najvyssie podanie tieto závady:
Nie sú ziadne.

Ustanovenia o odovzdaní vydrazenej nehnutel'nosti

Ustanovenia o odovzdaní vydrazenej nehnutel'nosti vydraziterovi sa riadia ustanoveniami § 150
Exekucného poriadku v platnom znení.
Po udelení príklepu prechádzajú na vydrazitel'a úzitky nehnutel'nosti, ako aj závady, ktoré
nezanikajú v dósledku drazby.
Po udelení príklepu sa vydrazitel' po upovedomení exekútora moze ujat' drzby vydrazenej
nehnuteFnosti.

Vklad vlastníckeho prava vydrazitera kvydrazenym nehnuternostiam sa vykoná zápisom
do katastra nehnutel'nosti na základe rozhodnutia súdu o príklepe a po zaplatení najvysáieho
podania.

VYZYVAM

1. Vsetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyssie podanie, aby uviedli vysku
svojich nárokov aj s prísluSenstvom ku dñu termínu drazby a preukázali ich listinami, Tieto
osoby upozorñujem, ze inak sa na ich nároky bude prihliadat' len podl'a obsahu exekuóného
spisu.

2. Veritel'ov povinného, aby vyhlásili, ci ziadajú zaplatenie svojich pohl'adávok v hotovosti
a upozorñujem ich, ze ak nepoziadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom drazby, vydrazitel'
moze ich dlh prevziaf na zrázku z najvyssieho podania.
3. Osoby, ktoré mózu uplatnif prava nepripúsfajúce drazbu v zmysle § 55 odst. 1 Exekuéného

poriadku v platnom znení, aby uplatnenie tychto práv preukázali pred za£atím drazby
a upozorñujem ich, ze inak také prava nemózu uplatnif na ujmu dobromysel'ného vydrazitel'a.

Upozornenie.

Osoby, ktoré majú k drazenej nehnutel'nosti predkupné pravo, mózu ho uplatnif len na drazbe
ako drazitelia. Ich predkupné pravo udelením príklepu zaniká.
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P o u í e n i e:

Proti drazobnej vyhláske nie je prípustny ziaden opravny prostriedok a ani námietky.
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JUDr. Aleña Bohovicová
súdna exekútorka
V Banskej Bystrici dña 11.05.2016

Za správnost5:

Dorucuje sa:
-

Oprávneny

-

Povinny

-

Spoluvlastníci

-

Osoby, ktoré majú k nehnutel'nosti predkupné alebo iné vecné pravo DVR
Dañovy úrad miesta sídla povinného
DVR
Okresny úrad, katastrálny odbor
DVR
Správa fínancnej kontroly
DVR
Okresny úrad (v mieste sídla povinného))
DVR
Obec, v ktorej katastráinom území sa nachádza drazená nehnutel'nost' DVR
Sociálnapoisfovña
DVR
Colny úrad
DVR
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DVR
DVR
DVR

