260/2016-38

JUDr. Martín Píry, súdny exekútor, Exekútorsky úrad Zilina
so sídlom Obezná 8563/2, 010 08 Zilina, Tel.: 041/5166362
E-mail: martin.piry@ske.sk
EX 260/2016-38

Vyhláska
o drazbe nehnutel'ností

zo dña 06.09.2016
V zmysle ust. § 140 ods. 1 a nasl. zákona c. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekucnej cinnosti
a o zmene a doplnení d'alsích zákonov, v znení neskorsích predpisov (d'alej len ,,Exekucny poriadok")
vyhlasujem

drazbu nehnuterností vo vlastníctve povinného

LTB Corp. s. r. o., ICO: 44622091, Ul. Mieru 30, 920 42 Cerveník

Zaciatok:

dña 10.10.2016 o 10:00 hod. v priestoroch exekútorského úradu súdneho exekútora JUDr.
Martina Píryho, Obezná 8563/2, 010 08 Zilina.
PREDMET

DRAZBY:

Nehnutel'nosti zapísané na liste vlastníctva c\ 7499
Obec: Banská Bystrica

Katastrálne územie: Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape
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Por. Císlo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné físlo (ICO), spoluvlastnícky
podiel, miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Úíastník právneho vzt'ahu:

Vlastník

5 LTB Corp.s.r.o., ULMieru 30, Cerveník, PSC 920 42, SR
ICO: 44622091

1/1

Vseobecná hodnota nehnutel'ností bola stanovená Znaleckym posudkom c. 126 zo dña 28.08.2016
vypracovanym súdnym znalcom z odboru Stavebníctvo a odvetvia Pozemné stavby, Stavebná fyzika, Odhad
hodnoty nehnutel'ností Ing. Mariánom Saksom na sumu
300.000,00 EUR.

Najnizsie podanie sa vzmysle ust. § 142 ods. 2 Exekucného poriadku rovná vseobecnej hodnote
nehnutel'ností stanovenej znaleckym posudkom znízenej o závady, ktoré vydrazitel' prevezme so
zapocítaním na najvyssie podanie
288.400,00 EUR.

Vyska zábezpeky stanovená na sumu:

144.200,00 EUR

(§ 142 ods. 1 Exekucného poriadku)

Zlozená zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapocíta na najvyssie podanie.
Cas a miesto obhliadky nehnutel'ností:

dña 30.09.2016 o 10.00 hod.

Záujemcov opredmet drazby ziadam, aby sa vprípade záujmu o obhliadku predmetu drazby telefonicky
ohlásili najneskor den pred termínom obhliadky na t.c. 041/ 516 63 62 alebo 0918 800 943. Miesto
obhliadky: Mesto Banská Bystrica (vyplyva z listov vlastníctva).
V zmysle ust. § 140 ods. 2 písm. o) v spojení s ust. § 141 ods. 5 Exekucného poriadku vyzyvam povinného,
aby dña 30.09.2016 o 10.00 hod. umoznil záujemcom obhliadku nehnutel'ností zapísanych na LV c. 7499,
k.ú. Banská Bystrica (vid' vyssie).

Záujemcovia o drazené nehnutel'nosti sú povinní zlozif ako zábezpeku polovicu najnizsieho podania a to:
na osobitny úcet súdneho exekútora c. SK7511110000001160780012 vedeny v UniCredit bank, a.s., pod
variabilnym symbolom VS 2602016. Podmienkou úcasti kazdého z prihlásenych drazitel'ov je zlozenie

zábezpeky na osobitny úcet súdneho exekútora najneskor jedén pracovny den pred konaním drazby t.j.

zábezpeka musí byf na úcet súdneho exekútora pripísaná najneskor dña 07.10.2016.
Frezentácia drazitel'ov:

9:30 hod. v den konania drazby.

V prípade, ze záujemca chce pri drazbe uplatnif svoje predkupné pravo, musí ho uplatnit' najneskor pri
zlození zábezpeky.

Sposob zaplatenia najvyssieho podania: Vydrazitel'je povinny zaplatit' najvyssie podanie v lehote 30 dní,
ktorá zacína plviiút3 odo dña udelenia príklepu na osobitny úcet súdneho exekútora c.
SK7511110000001160780012 vedeny v UniCredit bank, a.s., pod variabilnym symbolom VS 2602016.
ZÁVADY, ktoré je vydrazitel' vzmysle §153 ods.l Exekucného poriadku povinny prevziat5 bez
zapocítania na najvyssie podanie povinny neuviedol, neboli zistené.

ZÁVADY, ktoré je vydrazitel' v zmysle §153 ods. 2 Exekucného poriadku prevziaf so zapocítaním na

najvyssie podanie: Vecné bremeno: pravo vstupu, príjazdu avyjazdu motorovymi vozidlami cez parcelu c.
2238/1, 2238/11, 2238/12, 2238/13, 2238/14 vprospech vlastníka garází so súp. císlom: 13653, 13654,
13655, 13656, 13657, 13658, 13659, 13660 zapísanych na LV c. 5557, LV 8102 aLV 8104 k.ú. Banská
Bystrica. Hodnota tychto závad bola urcená znaleckym posudkom na sumu vo vyske 11.600 EUR, pricom
bola zohl'adnená v sume najnizsieho podania v zmysle § 142. ods. 2 Exekucného poriadku.

Pohl'adávka vymáhaná v predmetnom konaní bola zabezpecená zriadením Exekucného zálozného prava
zriadeného súdnym exekútorom JUDr. Martinom Pírym, ktory nema postavenie prednostného zálozného

veritel'a. V zmysle ust. § 151ma ods. 6 zákon c. 40/64 Zb. (Obciansky zákonník) v prípade úspesnej drazby
vydrazitel' nadobúda predmet drazby zafazeny záloznym právom prednostného zálozného veritel'a

spolocnosti CAÍ Group Ltd, reg. císlo: C 72132, Archbishop Street 103, Valletta, Malta, ktorá je právnym
nástupcom zálozného veritel'a nebotra s.r.o., ICO: 36 642 932, Jakubovo námestie 2563/13, 811 09
Bratislava. Tuto pohl'adávku si moze prihlásif zálozny veritel' do rozvrhu vyfazku a bude uspokojená

vzmysle § 151ma ods. 8 Obcianskeho zákonníka z rozvrhu vyt'azku vykonaného v súlade s ust. § 154
a nasl. Exekucného poriadku.
Prechod závad a úzitkov z nehnutePností: Po udelení príklepu prechádzajú na vydrazitel'a úzitky
nehnutel'ností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dósledku drazby. Pri zriadenych zmluvnych vecnych
bremenách je vydrazitel' právnym nástupcom povinného.
Ustanovenie o ujatí sa drzby vydrazenych nehnutel'ností: Po udelení príklepu a po upovedomení
súdneho exekútora sa vydraziteP moze ujat' drzby vydrazenych nehnutel'ností.

Z á p i s vlastnickeho prava vydrazitel'a k vydrazenym nehnutel'nostiam sa vykoná záznamom do katastra

nehnutel'ností

po

zaplatení

najvyssieho

podania

vustanovenej

lehote

ana

základe

právoplatného

rozhodnutia súdu o schválení udeleného príklepu.
VYZYVAM

1.

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

2.

veritel'ov povinného, aby vyhlásili, ci ziadajú zaplatenie v hotovosti aupozorñujem ich, ze ak

nepoziadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom drazby, vydrazitel' móze dih prevziat' na zrázku
z najvyssieho podania;

3.

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

UPOZORNENIE
Osoby, ktoré majú k drazenym nehnutel'nostiam predkupné pravo, mózu ho uplatnit' len ako drazitelia.

Udelením príklepu predkupné pravo zaniká.
POUCENIE
Proti drazobnej vyhláske nie sú prípustné námietky, ani ziadny opravny prostriedok.

VZilinedña 06.09.2016

JUDr. Martín Píry

súdny exekútor

Poznámka:

Na vsetky protokoly v tejto veci uved'te císlo konania EX 260/2016."
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MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTR1CA
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