EXEKÚTORSKY ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. MARIO MICÁK
KoiUrova 39,97a 01 BanskA Bystrica, til/huí: 048/41513 82
c. sp. EX 4/10

VYHLÁSKA O DRAZBE NEHNUTEENOSTI
(podl'a § 134 a nasl., § 166 Exekucného poriadku)

PREDMET DRAZBY

Exekútorsky úrad Banská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Mario Micák oznamuje, ze
dfia 11.7.2016 o 9.00 hod.

sa v sitlle súdneho exekútora na ádrese Kollárova 39. 974 01 Banská Bvstrica

uskutocní drazba spoluvlastníckeho podielu na nehnutel'nosti vo vel'kosti 14 so vsetkym co kteito

nehnutel'nosti patrí, a to:

J

- senník bez súp. c. postaveny na pare. c. 1043 (pare, nieje predmetom exekúcie),

zapísany na LV a. 1447, k.ú. Salková, vedeny na Okresnom úrade Banská Bystrica, katastrálny odbor.

Ide oobjekt halového typu bez pozemku vybudovany pre úcely skladovania krmiva v areáli byvalého RD

Salková.

VLASTNÍK
Vlastníkom nehnutel'nosti v podiele V2 je Vladimír Fraño,

ICO: 17 838 240,

CENA

Vseobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu na nehnutel'nosti vo vePkosti '/2 zistená znaleckym posudkom

je 9 000,00 EUR. Tato je zároveñ aj najnizsím podaním.

VYSKA ZÁBEZPEKY
Je podi'a § 142 ods. 1 Exekucného poriadku lÁ najnizsieho podania, t.j. 4 500,00 EUR.

Tato sa musí zlozit' najneskór pred zacatím drazby v hotovosti do pokladne súdneho exekútora alebo na úcet
súdneho exekútora c. SK37 5600 0000 0012 7614 5002, VS 410, vedeny v Prima banke Slovensko, a.s.5
pobocka Banská Bystrica. Potvrdenie o zlození zábezpeky prineste so sebou na miesto drazby!
ZAPLATENIE NAJVYSSIEHO PODANIA

Vydrazitel' zlozí rozdiel zo zábezpeky a vydrazenej ceny najneskór do 30 dní, a to bankovym prevodom na
ucet súdneho exekútora c. SK37 5600 0000 0012 7614 5002, VS 410, vedeny v Prima banke Slovensko a s

pobocka Banská Bystrica. Ostatnym úcastníkom drazby, ktorí nehnutel'nost' nevydrazia, bude zábezpeka

vratena najneskór do 7 dní od ukoncenia drazby na úcet, ktory nahlásia pred drazbou exekútoroví.

ZÁVADY VIAZNUCE NA VECI - bez zapocítania na najvyssie podanie

17 zalozné pravo v prospech Dañového úradu Banská Bystrica zriadené pod c.k. 651/340/3014/08/Mate zo
dna 21 1.2008 na zabezpecenie dañového nedoplatku v zostávajúcej vyske 815,67 EUR (dojde k uspokoieniu

z rozvrhu vyt azku),

J

2./ exekucné zálozné pravo zriadené súdnym exekútorom Mgr. Jozefom Deákom, Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica (nástupca súdneho exekútora JUDr. Tomasa Bol'osa, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica) pod c k
LX 302/2009 v prospech oprávneného Sociálna poisfovña, pobocka Banská Bystrica, I¿O: 30 807 484,

Kapitulská 27, 974 26 Banská Bystrica na zabezpecenie pohl'adávky atrov exekúcie v zostávajúcej vyske

439,88 EUR (dojde k uspokojeniu z rozvrhu vyt'azku),

3./ exekuóné zálozné pravo zriadené súdnym exekútorom JUDr. Máriom Miéákom, Kollárova 39 974 01
Banská Bystnca pod c.k. EX 4/10 v prospech oprávneného Urbárske pozemkové spolocenstvo Podlavice

Cyzmysle§ 151 md ods. 1 písm. i) Obcianskeho zákonníkazanikne bez ohl'adu na rozsah uspokojenia)
Ostattie zalozné prava v zmysle § 151ma Obcianskeho zákonníka zaniknú bez ohl'adu na uspokojenie

Nájomné prava - nezistené.
Iné prava - nezistené.

ZÁVADY VIAZNUCE NA VECI - so zapocítaním na najvyssie podanie

Nezistené.

PREVZATIE NEHNUTEENOSTI

Vydrazitel' móze zacaf uzívaf nehnutel'nosf hned5 po udelení príklepu, o com je povinny upovedomif
exekútora. Udelenie príklepuje podmienené schválením súdu podl'a § 150 a 151 Exekucného poriadku.
VYZVA

-

pre vsetkych, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyssie podanie, aby uviedli vysku svojich
nárokov aj s príslusenstvom, najneskór ku dñu termínu drazby a preukázali ich Iistinami; inak sa na ich
nároky bude prihliadaf Ien podl'a obsahu spisov.

-

pre vsetkych veritel'ov, aby vyhlásili, ci ziadajú zaplatenie v hotovosti. Ak nepoziadajú o zaplatenie v
hotovosti pred termínom drazby, móze vydrazitel' dlh prevziaf so zapocítaním na najvyssie podanie.
pre oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúsfajú drazbu (§ 55 ods. 1 Exekucného poriadku),

preukázali pred zacatím drazby; inak sa takéto prava nemózu uplatnif na ujmu vydrazitel'a, ktory bol

dobromysel'ny.

UPOZORNENIE

Podl'a § 166 ods. 2 Exekucného poriadku spoluvlastník nehnutel'nosti, ktorá je v podielovom
spoluvlastníctve, móze zabránif predaiu veci. ak naineskor do zaciatku drazby zlozí u exekútora v hotovosti
alebo sekom na úcet exekútora sumu vo vvske podielu. ktorv sa má vydrazif. Ak i edén zo spoluvlastníkov
zlozí tuto sumu na úcet exekútora. povazuie sa za vvdrazitePa podielu: ak uvedenú sumu zlozí na úcet
exekútora viac spoluvlastníkov. zuzuie sa okruh drazitel'ov podielu iba na spoluvlastníkov. ktorv sa má
vydrazif. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.
~
Vsetci, ktorí majú k nehnutel'nosti predkupné pravo, mózii ho uplatnif Ien na drazbe ako drazitelia.
Udelením príklepu predkupné pravo zaniká.

Mesto Banská Bystrica v súlade s ust. § 141 ods. 3 Exekucného poriadku ziadam o uvereinenie drazohnei
VYhiáSky, resp. jej podstatného obsahu, na úradnej tabuli mesta, pokiai' mozno na verejnom priestranstve,
prípadne o opakované vyhlásenie v obecnom rozhlase. Ak je vlastníkom nehnutel'ností fyzická osoba, je
potrebné prekryf osobné údaje.

Okresny úrad Banská Bvstrica, katastrálny odbor v súlade s ust. § 141 ods. 3 Exekucného poriadku ziadam
o uvereinenie drazobnej vyhlásky na úradnej tabuli. Ak je vlastníkom nehnutel'ností fyzická osoba, je
potrebné prekryt' osobné údaje.

Obhliadka nehnutel'ností sa po predchádzajúcom dohovore so súdnym exekútorom uskutocní dña 8.7 2016

o 9.00 hod. v mieste nehnutel'nosti (byvaly areál RD Salková).

"

Povinného vyzyvam, aby v urcenom case umoznil záujemcom obhliadku, inak bude aj v jeho neprítomnosti

vykonany núteny vstup (§ 141 ods. 5 a 6 Exekucného poriadku).

"

*

Blizsie informácie poskytneme na exekútorskom úrade alebo natei. c.: 048/4151 382, 0907 536 365.
V Banskej Bystrici 31.5.2016

JUDr. jylário. Micák
Za správnost': Mihálik

Na úradnú tabul'u súdneho exekútora vyvesené dña
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