Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor
Exekútorsk£ úrad Banská Bystrica so sídlom Horná 23, P. O. Box 199, PSC 974 01

tel.: 048/471 73 73, fax. 048/471 73 74, e-mail: jozef.deak@ske.sk

EX 10879/2016
10879/2016-46

VyhláSka
o drazfoe nehnutel'ností

zodña 31.08.2016
V zmysle ust. § 140 ods. 1 anasl. zákona c. 233/1995 Z. z. osúdnych exekútoroch aexekucnej cinnosti
a o zmene a doplneni d'alsích zákonov, v znení neskoráích predpisov (d'alej Ien ,,Exekucny poriadok")
vyhlasujem

drazfou nehnutel'ností povinného

carpat estáte s.r.o., ICO: 44 302 924, Surovská 10, 974 11 Banská Bystrica, zastüpeny: JUDr. Tomás Hlácik
advokáí, ICO: 40 892 484, Zeleznicná 173, 976 62 Bntsno

Zaciatok:

dña

10.10.2016

o 10,00

hod.

v priestoroch

exekútorského

úradu súdneho

exekútora

Mgr. Jozefa Deáka, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica.
PREDMET

DRAZBY:

nehnuteFnosti zapisané na

LISTE VLASTNÍCTVA é. 3791
Okres:

Banská Bystrica

Obec:

BANSKÁ BYSTRJCA

Katastrálne územie:

Banská Bystrica

CASTA; MAJETKOVÁ PODSTATA
Parcely registra ,,C" evidovane na katastrálnej

mape

Pared né

Vymera

Druh

Sposob

Umiest.

Právny

Druh

Oíslo

m2

pozemku

vyu2.p.

pozemku

vzfah

ch.n.

1793/ I

680

Zastavané plochy a nádvoria

15

1

,202

Stavby

Súpisné

Na parcele

Druh

Popis

Druh

Císlo

Umiest.

í.

stavby

stavby

chr.n.

stavby

244

1793/1

20

Prevádzkovy dom

201

1

Byty a nebytové priestory

ÓASfB: VLASWÍCIAINÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Nebytovy priestor
Vchod:

13

I.p.

Priestor í. 12 - 4

Podiel priestoru na spoloínych ¿astiach a spolofnych zariadeniach domu

a spoluvlastnícky podiel k pozemku:

Por.
iislo

7773 / 60700

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné ífsio
a miesto trvalého pobytu (stdlo) vlastnika, spoluvlastnícky podiel
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carpat estáte s.r.o.

l£O: 44302924
Surovská 10, Banská Bystrica, PSC 974 11, SR
Spoluvlastnicky podiel: 1/1

VSeobecná hodnota nehnutel'ností bola Znaleckym posudkom c. 85/2016 zo dña 22.08.2016 vypracovanym

znalcom Ing. átefanom Pastierovicom, Majerská cesta 65,974 01 Banská Bystrica,
urcená na sumu:

22.751,38 EUR

Najnizsie podanie sa vzmysle ust. § 142 ods. 2 Exekucného poriadku rovná váeobecnej hodnote
nehnuterností stanovenej znaleckym posudkom znízenej o závady, ktoré vydrazitel' prevezme so zapocítaním
na najvySSie podanie:
21.778,15 EUR
V$5ka zábezpeky stanovená na sumu:

10.889,08 EUR

(§ 142 ods. 1 Exekucného poriadku)

Zlozená zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapocíta na najvyssie podanie.

Cas a miesto obhliadky nehnuterností:

dña 26.09.2016 o 10.00 hod.
dña 03.10.2016 o 10.00 hod.

Záujemcov o predmet drazby ziadam, aby sa vprípade záujmu o obhliadku predmetu drazby telefonicky
ohlásili najneskór den vopred na t.c. 048/4717 373 alebo 0917 457 568.

Miesto obhliadky:

Lazovná 13, Banská Bystrica (vyplyva z listu vlastníctva)

Záujemcovia o drazené nehnutel'nosti sú povinní zlozit' ako zábezpeku polovicu najnizSieho podania, a to:
na osobitny úcet súdneho exekútora c. SK3709000000000302741963 vedeny v Slovenskej sporitel'ni, a.s.
pobocke Banská Bystrica pod variabilnym symbolom VS 1087916.
Podmienkou úcasti kaádého z prihlásenych draziterov je zlozenie zábezpeky (na osobitny úcet súdneho

exekútora) najneskór v den pred dñom konania drazby.
Prezentácia drazitePov:

09.30 hod. v den konania drazby.

Vprípade, ze záujemca chce pri drazbe uplatnif svqje predkupné pravo, musí ho uplatnif najneskór pri
zlození zábezpeky.

Sposob zaplatenia najvySsieho podania: Vydrazitel'je povinny zaplatif najvyááie podanie v lehote 30 dní,
ktorá zaíína plynúf odo
dña
udelenia príklepu
na osobitny
úSet
súdneho
exekútora
c. SK3709000000000302741963 vedeny v Slovenskej sporitel'ni, a.s. pobocke Banská Bystrica pod VS
1087916.

ZÁVADY, ktoré je vydrazitel' vzmysle §153 ods.l Exekucného poriadku povinny prevziaf bez
zapofiítania na najvy§sie podanie neboli zistené.

ZAVADY, ktoré je vydrazitel' v zmysle §153 ods.2 Exekufiného poriadku povinny prevziaf so zapocítaním
na najvyssie podanie boli zistené nasledovne: Vecné bremeno: Pravo prechodu cez pozemok pare. KN-C
c. 1793/1, v prospech vlastníkov parciel reg. KN-C c. 1794, KN-C c. 1797, zapísanych na Liste vlastníctva
c. 619, k.ú. Banská Bystrica a v prospech vlastníkov parcely reg. KN-C 6. 1798 zapísanej na Liste vlastníctva
6. 5029, k.ú Banská Bystrica.

Prechod závad a úzitkov z nehnuterností: Po udelení príklepu prechádzajú na vydrazitel'a úzitky
nehnutei'nosti ako aj závady, ktoré nezanikajú vdósledku drazby. Pri zriadenych zmluvnych veenyeh
bremenách je vydrazitel'právnym nástupcom povinného.

Ustanovenie o ujatí sa drzby vydrazenych nehnutePností: Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho

exekútora sa vydrazitel' móze ujaf drzby vydrazenych nehnutel'nosti.
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Z á p i s vlastníckeho prava vydrazitel'a k vydrazenym nehnutel'nostiam sa vykoná záznamom do katastra
nehnutel'ností po zaplatení najvyssieho podania v ustanovenej lehote a na základe právoplatného rozhodnutia
súdu o schválení udeleného príklepu.
VYZYVAM
1.

vsetkych, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvygsie podanie, aby uviedli vy§ku svojich
nárokov aj s príslusenstvom vycíslenych ku dñu termínu drazby a preukázali ich listinami, inak sa
na ich nároky bude prihliadaf len podl'a obsahu spisov;
(,,prihlásky pohl'adávok" ziadame zasielaf v dvoch vyhotoveniach vrátane príloh);

2.

veritel'ov povinného, aby vyhlásili, ci ziadajú zaplatenie vhotovosti aupozorñujem ich, ze ak
nepoziadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom drazby, vydrazitel' móze dlh prevziaf na zrázku
z najvySSieho podania;

3,

oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúsfajú drazbu v zmysle § 55 ods.l Exekucného
poriadku preukázali pred zacatím drazby, inak takéto prava nemózu byt' uplatnené na ujmu
dobromysel'ného vydrazitel'a.

4.

povinného, aby v urcenom case umoznil záujemcom obhliadky nehnuterností.

UPOZORNENIE

Osoby, ktoré majú k drazenym nehnutel'nostiam predkupné pravo, mózu ho uplalnif len ako drazitelia.
Udelením príklepu predkupné pravo zaniká.

V zmysle ust. § 23 zákona c. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorsích predpisov má
k uvedenym nehnuternostiam predkupné pravo stát zastúpeny ministerstvom.
POUCENIE
Proti drazobnej vyhláske nie sú prípustné námietky, ani ziadny opravny prostriedok.

V Banskej Bystrici dña 31.08.2016

Mgr. Jozef Deák
súdny exekútor

Poznámka:

Na vsetky protokoly v teiío veci uved'te císlo konania EX 10879/2016.

Za správnosf: JUDr. Andrea Lanákow^

MESTSKY URAO
RANSKÁ BYSTR1CA

Vyvcscní dña:

-8. SER 2016

Zvcscnc dña:
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Al.

podpis

