EX 30/2016

Súdny exekútor JUDr. Juraj Kasinsky
Exekútorsky úrad Banská Bystrica

so sídlom Banská Bystrica, Kukucínova 18
Tel./fax.: 048/4148071, 4148072, ICO: 35996455, Dl£: 1020555525, IC DPH: SK1020555525
Bank. spoj.: 4007911550/7500, Ceskoslovenská obchodná banka, a.s.,
IBAN: SK90 7500 0000 0040 0791 1550, BIC: CEKOSKBX
e-mail: kasinsky@mail.t-com.sk

úraá Banská Bystrica

Vyhláska

o drazbe nehnutel'nosti
(podl'a § 140 Exekucného poriadku)

u'ÍMlli

3i °D 2C^

Oíslo
záznnmn1

spisu:

Priíohy/:; ;1"

Vybsvujc:

Oznamujem, ze na základe exekucného titulu notárska zápisnica c. N 16/2016 Nz
3011/2016 NCRls 3079/2016 napísaná na Notárskom úrade JUDr. Ingrid Mazúrová Soltésová
v Banskej Bystrici, Horná 65A, dña 1.2.2016

sa bude konaf dña 30.6.2016 o 8,30 hod. v Exekútorskom úrade JUDr. Juraja Kasinského,
Kukucínova 18, 974 01 Banská Bystrica
drazba nehnutel'nosti, a to :

- zapísanej na LV c. 2912. Okresny úrad, katastrálny odbor Bratislava, Okres: Bratislava III,
Obec BA - m.c. Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto na vlastníka (povinného) poradové císlo 84 - BOKA International, s.r.o., ICO: 36 044 431, M. Rázusa 22, 974 01
Banská Bystrica, SR, vyska spoluvlastníckeho podielu 1/1 podiel priestoru na spolocnych
castiach a spolocnych zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 6962/388228
ato:

Parcely registra „ C" evidované na katastrálnej mape:
- parcelné eíslo 12142/6, vymera 477 m2, zastavané plochy a nádvoria
stavby:

- súpisné císlo 1138, na parcele císlo 12142/6, Smikova 1
•

byt c. 28 4. p., vchod: Smikova 1

so vsetkym, co patrí k tejto nehnutel'nosti.

Obhliadka predávanej nehnutel'nosti sa uskutocní individuálne do predchádzantcei
dohode s pracovníkmi exekútorského úradu, Zároveñ vyzyvam povinného, aby umoznil
záujemcom obhliadku.

Vseobecná hodnota nehnutel'nosti urcená znaleckym posudkom je 90.800,00 EUR,
slovom devat'desiattisícosemsto euro.
Vyska zábezpekvJe 45.400,00 EUR, slovom styridsat'paftisícstyristo euro.

PIM

Drazitelia sú povinní zlozif zábezpeku na úcet súdneho exekutora c. SK90 7500 0000
0040 0791 1550, ktory je vedeny

v banke Ceskoslovenská obchodná banka, a.s., VS 3016,

najneskór do zacatia drazby. Potvrdenie o zlození zábezpeky sú povinní drazitelia doniest' so
sebou na drazbu.

Nainizsie

yodanie

podl'a

§

142

ods.

2

je

90.800,00 EUR,

slovom

devat'desiattisícosemslo euro.

Spósob zaplatenia najvyssieho podania: do 30 dní od udelenia príklepu na úcet
súdneho exekutora c.

SK90

7500

0000

0040 0791

1550, ktory je vedeny v banke

Ceskoslovenská obchodná banka, a.s., VS 3016.

Závady, ktoré je vydrazitel' povinny prevziaf bez zapocítania na najvyssie podanie:
zálozné pravo podl'a § 15 z. 182/1993 Z.z. v znení z. 151/95 Z.z. vprospech ostatnych
vlastníkov bytov alebo nebytovych priestorov.
Prechod závad a úzitkov z nehnuternosti:

zálozné pravo podl'a § 15 z. 182/1993 Z.z.

v znení z. 151/95 Z.z. v prospech ostatnych vlastníkov bytov alebo nebytovych priestorov.
Ustanovenia o odovzdaní vydrazenej nehnuternosti vydrazitel'ovi: Po udelení príklepu
sa móze vydrazitel' ujat' drzby vydrazenej veci, o tom je povinny upovedomit' exekutora.
Vyzyvam

1. vsetkych, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmí na najvyssie podanie, aby uviedli vysku
svojich iiároko\ aj § prislusenstvom ku dñu tennínu drazby a preukázali ich listinami, inak sa
na ich nároky bude prihliadaf len podl'a obsahu spisov;

2. veritel'ov,
aby
vyhlásili,
ci
ziadajú
zaplatenie v hotovosti; ak nepoziadajú o
zaplatenie v hotovosti pred termínom drazby, vydrazitel' móze dlh prevziat';
3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúst'ajú drazbu, preukázali pred zacatim
drazby, inak takéto prava nebudú uplatnené na ujmu vydrazitel'a.
Upozornenic

Osoby, ktoré majú k nehnutel'nosti predkupné pravo, mózu toto pravo uplatnit' len na
drazbe ako drazitelia. Udelením príklepu predkupné pravo zaniká.
V Banskej Bystrici dña 26.5.2016

JU0? Juraj Kasinsky
ny exekútor

Drazobná vyhláska sa dorucí:
- osobám a orgánom uvedenym
v § 141 Exekucného poriadku

MESTSKY ÚRAO
BANSKÁ BYSTRÍCA

Vyvosené dña:

31 mí,j 2016

Zvescné dña:

podpis

