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EXEKÚTORSKY ÚRAD BRATISLAVA

JUDr. BOHUMIL KUBÁT
súdny exekútor

Obchodná 7,31106 Bratislava

Tel.: +421 2 5245 4641-2; Fax: + 421 2 5245 4643

E-maíl: urad@sudnyexekutor.net. Web: www.sudnyexekutor.net

Bankové spojenie: Ceskoslovenská obchodná banka, a.s., c.ú.: SK7275000000004013223594

DRAZOBNÁ VYHLÁSKA
V súlade s ust. § 140 a nasl. zákona c. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekucnej cinnosti a o zmene
d'alsích zákonov, v znení neskorsích predpisov
predpisov (d'alej
íd'alei len
len ,,Exekucny
..Exekucnv poriadok")
noriarink"! vyhlasujem
vuhbcnipm

a doplnení
ni

DRAZBU NEHNUTELNOSTI

Cas a miesto konania drazby
Drazba nehnuternosti sa uskutocní dña 20.10.2016 o 10:00 hod. vsídle Exekútorského úradu súdneho

exekútora na ádrese Obchodná 7, 81106 Bratislava.

II.

Predmetdrazby
Predmetom drazby je nehnuternost'vo vlastníctve povinného PROFI-INVEST, s.r.o., so sídlom Horná 41 974

01 Banská Bystrica, ICO: 36859885, a to nehnuternost' evidovaná:

na LISTE VLASTNÍCTVA c. 7694
Obec:BANSKÁBYSTRICA
Okres: Banská Bystrica

Katastrálne územie: Radvañ

PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape
Parcelne

Vymera v m2Druh pozemku
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463/32
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Ostatné plochy
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1

Ostatné plochy

3373/75

21

37

1

Zastavané plochy a

25

1

25

1

25

1

25

1

nádvoria
3373/76
3373/77

3373/78

21

Zastavané plochya
nádvoria

20

Zastavané plochy

a nádvoria
21

Zastavané plochy a
nádvoria

Právny vzt'ah Druh ch.n,

Por. císlo Priezvisko, me no (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné císlo (ICO), spoluvlastnícky podiel,
miesto trvalého pobytu (sfdlo) vlastníka

Úcastník právneho vzt'ahu:

Vlastník

1 PROFI-INVEST s.r.o., Horná 41, BANSKÁ BYSTRICA, PSÍ 974 01, SR 1/1
IÍO : 36859885

III.

Cena nehnuternosti
Vseobecná hodnota drazenej nehnuternosti zistená znaleckym posudkom c. 157/2016 vypracovanym Ing.
Petrom Villantom v zmysle vyhlásky MS SR c. 492/2004 Z.z. ostanovení vseobecnej hodnoty majetku je vo vyske
221.000,00 € (slovom dvestodvadsaíjedentisíc eur). Vseobecná hodnota závad zistená znaleckym posudkom c.

157/2016 vypracovanym Ing. Petrom Villantom v zmysle vyhlásky MS SR c. 492/2004 Z.z. o stanovení vseobecnej
hodnoty majetku je vo vyske 68.200,00 € {slovom sest'desi atóse mtisíc dvesto eur).
Najnizsie podanie sa rovná vseobecnej hodnote urcenej znaleckym posudkom znízenej o závady, ktoré

vydrazitel1 prevezme so zapocítaním na najvyssie podanie, a zvysenej o hodnotu práv spojenych s nehnutefnost'ou,
ktoré vydraziter prevezme so zapocítaním na najvyssie podanie. Najnizsie podanie za nehnutelYiost' na drazbe je vo
vyske 152.800,00 € (slovom stopát'desiatdvatisícosemsto eur).

IV.

Vyska drazobnej zábezpeky
Drazobná zábezpeka pre drazenú nehnutemost: je 50 % z ceny zistenej znaleckym posudkom - t.j. 76.400,00
€ (slovom sedemdesiatsest'tisícstyristo eur).

Drazobnú zábezpeku je potrebné zlozit' v hotovosti najneskór v den konania drazby do 9:45 hodiny, a to do
rúk súdneho exekútora alebo najneskór jeden den pred konaním drazby bezhotovostne na bankovy úcet súdneho

exekútora c. SK7Z75O00000004013223594. VS 18192016, poznámka: Drazba, vedeny v Ceskoslovenskej obchodnej
banke, a.s. Zlozenie zábezpeky musí záujemca preukázat' súdnemu exekútorovi najneskór 15 minút pred zaciatkom
drazby, t.j. do 9:45 hod.

V.

Spósob zaplatenia najvyssieho podania
Najvyssie podanie urobené na drazbe je vydraziter povinny uhradit' v lehote 30 dní pocítanych odo dña
udelenia príklepu na bankovy úcet súdneho exekútora c. SK7275000000004013223594, VS 18192016, poznámka:
Drazba vedeny v Ceskoslovenskej obchodnej banke, a.s.

VI.

Obhliadka nehnutel'nosti
Dña 13.10.2016 o 10:00 hod. na mieste, kde sa nachádza vyssie uvedená nehnutel'nost', na základe
predchádzajúceho telefonického a písomného príhlásenia, sa pre záujemcov uskutocní obhliadka nehnuternosti.
Kontakt pre dorucovanie písomností: Exekútorsky úrad Bratislava, JUDr. Bohumil Kubát, súdny exekútor, Obchodná
7, Sil 06 Bratislava; E-maíl: kubatfasudnvexekutor.net; Tel.: +421 2 5245 4641-2., mobil: +421948 489 400.

Vil.

Podmienky drazby
Drazísa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktory musí preukázat' pravo zastupovat'záujemcu verejnou
alebo úradne overenou listinou. Drazit' móze kazdá právnkká a fyzická osoba spósobilá na právne úkony, pokiaf sa

na drazbu prihlási do termínu drazby a zlozí drazobnú zábezpeku v zmysle ust. IV. Vyska drazobnej zábezpeky.

VIII.

Závady, ktoré musí vydrazitef

prevziat' bez zapocítania na najvyssie podanie
Vydrazitef musí bez zapocítania na najvyssie podanie prevziat' vecné bremená, ktoré vznikli na základe
osobitného právneho predpisu, a nájomné prava. Ak osobitny zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Obcianskeho
zákonníka) neustanovuje inak, voci vydrazitel'ovi bez zapocítania na najvyssie podanie pósobia zálozné prava viaznuce
na nehnuternosti. Inak prevezme vydraziter vecné bremená so zapocítaním na najvyssie podanie. Predkupné pravo
kvydrazenému podielu na nehnuternosti udelením príklepu zaniká.

Po udelení príklepu prechádzajú na vydrazitel'a úzitky nehnuternosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú

vdósledku drazby.

Vecné bremeno, ktoré vykonaním drazby nehnuternosti nezaniká a prechádza na vydrazitera, je evidované na
predmetnom liste vlastníctva drazenej nehnuternosti, na parcele registra ,,C", P-c. 3373/75, 3373/76, 3373/77,
3373/78, ato: vecné bremeno ,,in personam" vprospech PROFINEX holding s.r.o., Horná 41, Banská Bystrica (ICO:
36 045 2S4) zriadené na základe Zmluvy o zriadení vecného bremená V 2902/2016 zo dña 23.05.2016, spocívajúce
v povinnosti strpief umiestnenia reklamnej stavby a reklamného zariadenia -cz 1977/2016,
a na parcele registra ,,C", p.c. 463/32, 3373/53, 3373/66, 3373/75, 3373/76, 3373/77, 3373/78, ato: vecné

bremeno ,,in personam" v prospech PROFINEX holding s.r.o., Horná 41, Banská Bystrica (ICO: 36 045 284) zriadené na
základe Zmluvy o zriadení vecného bremená V 2902/2016 zo dña 23.05.2016, spocívajúce v povinnosti strpief prechod
a prejazd za úcelom uzívania, vykonávania kontroly, opráv, beznej údrzby alebo povinnosti strpief prechod a prejazd
za úcelom uzívania, vykonávania kontroly, opráv, beznej údrzby alebo vymeny reklamnych stavieb a zariadení - cz
1977/2016.

VydraziteFnadobudne nehnutelnosf nezafazenú záloznym právom prednostného zálozného ventera.
IX.

Dalsie ustanovenia
Po udelení príklepu sa vydraziter po upovedomení exekútora móze ujat' drzby vydrazenej nehnuternosti.

O tom je povinny upovedomif súdneho exekútora.

Ak vydraziter zaplatí najvyssie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydraziter vlastníkom

nehnuternosti ku dñu udelenia príklepu.

Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydraziter je povinny vrátif vec povinnému, vydaf mu úzitky a nahradif

skodu, ktorú mu sposobil pri hospodárenís nehnutel'nost'ou.

Drazitelia, oprávneny, povinny, zástupcovia obce a orgánov státnej správy, ak sú prítomní na drazbe, mózu

vzniesf u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho móze do troch dní odo dña drazby vzniest'
námietky kazdy, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekucného poriadku nebola dorucená drazobná

vyhláska, a preto nebol na drazbe prítomny. O námietkach rozhodujesúd.

X.

Vyzva a Upozornenie
Vyzyvam povinného, aby v urcenom termine umoznil záujemcom obhliadku drazenej nehnuternosti inak si
exekutor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekucného poriadku na úcely obhliadky vyrnóze na drazenú

nehnuternosíprístup.

Vyzyvam 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 podra obsahu exekucného spisu.

Vyzyvam veritel'ov povinného, aby vyhlásili, ci zmdajú zaplatenie svojich pohradávok vhotovosti a
upozorñujem ich, ze ak nepoziadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom drazby, vydrazitel' móze ich dlh prevziat'.
Osoby, ktoré mózu uplatnit' prava nepripúst'ajúce drazbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekucného poriadku, vyzyvam,
aby uplatnenie tychto práv preukázali pred zacatím drazby a upozorñujem ich, ze inak také prava nemózu uplatnit' na
ujmu vydraziteía, ktory bol dobromysel'ny.
Osoby, ktoré majú k drazenej nehnutel'nosti predkupné pravo, mozu ho uplatnit' len na drazbe ako drazitelia.
Ich predkupné pravo udelením príklepu zaniká.
Poucenie:

Proti drazobnej vyhlaske nie je mozné vzniest' namietky a ani nie je proti nej prípustny opravny prostriedok.
V Bratislave, dña 07.09.2016

JUDr,;Btíh'umÍl Kubát
sudny exekútor

Drazobná vyhláska sa dorucí:
Osobám a orgánom podía § 141 Exekucného poriadku.
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