EXEKUTORSKY URAD so sídlom Piaristická 2, 949 01 Nitra
Súdny exekútor JUDr. ERIK TÓTH
ICO: 36113271, DIC: 1044862841, IC DPH: SK1044862841, tel./fax.: 037/6542482

Vvhláska o drazbe nehnute
vyhlasujem

DAtum

3 n -09-2016

**■«

v zmysle ust. § 136 a nasl. zák. c. 233/3 93Fi 7.7
Oíslo

Prílohy/listy:

VEREJNU DRAZBU

' Vybavujc:

Oznamujem, ze na základe exekucného titulu platobny rozkaz: c.k.lRob/166/2005, ktory
vydal Okresny súd v Banskej Bystrici dña 11.7.2005 a ktory sa sta! právoplatnym a
vykonatel'nym dña 6.9.2005, sa bude konat'

dña

28.10.2016 o 8.30 hod.

v priestoroch Exekútorského úradu Nitra, JUDr. Erik Tóth - súdny exekútor,
Piaristická 2, 949 01 Nitra
Drazba nehnutel'nosti, a to:

- nachádzajúcej sa v kat. úz. Hliník nad Hronom. obec Hliník nad Hronom , okres Ziar nad
Hronom , zapísanej na Okresnom úrade Ziar nad Hronom - katastrálny odbor, na LV c. 1695,
ako:

CAST A: MAJETKOVÁ PODSTATA
Parcely

Parcelné c.
2999/38
2999/41

Vvmera v m2
524
782

Druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria

CAST B: VLASTNÍCI
TTM, s.r.o., SNP 58, 965 01 Ziar nad Hronom, SR, ICO: 36 622 010

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Cena

Podl'a znaleckého posudku Ing. llubosa Fusku, 951 42 Zbehy c. 674, zapísaného v znaleckom
denníku pod c. 123/2016 bola cena drazobnej nehnutel'nosti urcená:

9.900,- EUR /slovom devát'tisícdevát'sto EUR/
Suma 9.900,- EUR je zároveñ najnizsím pcdaním pri vyzve zaujemcov o drazenie.
Vyska zábezpeky: 4.950 ,- EUR
Konverzny kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Prezentácia drazitel'ov:

8.15 hod.

Miesto

drazby:

EXEKÚTORSKY ÚRAD
Piaristická 2, Nitra

Nitra, JUDr.

Erik Tóth, súdny exekútor,

Podmienky:

1. Drazba je prípustná kazdej fyzickej osobe, ktorá je obcanom SR a má spósobilost' na právne
úkony, ako aj kazdej právnickej osobe so sídlom v Slovenskej republike. Zástupca právnickej

osoby, ktorá je záujemcom o drazbu, je povinny predlozit' vypis z obchodného registra ako aj
oprávnenie konat'v jej mene.
2. Záujemcovia o drazbu sú povinní zaplatit: drazobnú zábezpeku uvedenú v tejto vyhláske
v hotovosti alebo sekom na úcet Exekútorského úradu JUDr. Erika Tótha, CSOB, a. s., pobocka
Nitra, c. Ú. 302551203/7500, (BIC: CEKOSKBX, IBAN: SK48 7500 0000 0003 0255 1203), VS:
79006, najneskór ku dñu konania verejnej drazby.
3. Najvyssie podanie je vydrazitel' povinny zaplatit: najneskór do 30 dní odo dña udelenia
príklepu na úcet Exekútorského úradu JUDr. Erika Tótha vedeného
v CSOB, a. s., pobocka Nitra, c. ú. 302551203/7500, (BIC: CEKOSKBX, IBAN: SK48 7500 0000 0003
0255 1203), VS: 79006. Na najvyssie podanie sa zapocítava zlozená drazobná zábezpeka.

4. Po udelení príklepu na najvyssie podanie sa vydrazitel' móze ujat' drzby vydrazenej
nehnutel'nosti. Ak súd schváli udelenie príklepu a vydrazitel'zaplatí najvyssie podanie, stáva sa
vydrazitel'vlastníkom nehnutel'nosti ku dñu udelenia príklepu.
5. Osoby, ktoré majú predkupné pravo k uvedenym nehnüternostiam, mózu ho uplatnit' na
drazbe ako drazitelia. Udelením príklepu predkupné pravo zaniká.
6. Veritelia sa vyzyvajú, ci ziadajú zaplatenie v hotovosti s tym, ze ak nepoziadajú o zaplatenie

v hotovosti pred termfnom drazby, móze vydrazitel'dlh prevziat'.
7. Uplatnenie práv, ktoré nepripúst'ajú drazbu /§ 55 ods. 1 z. c. 233/1995 Z.z. v znení
neskorsích predpisov/, je mozné preukázat: najneskór do zacatia drazby na Exekútorsky úrad
JUDr. Erika Tótha. Inak tieto prava nemózu byt' uplatnené na ujmu vydrazitel'a.
8. Vsetci, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyssie podanie, uvedú vysku svojich
nárokov i s príslusenstvom ku dñu drazby a preukázu ich listinami. Inak sa na ich nároky bude
prihliadat' len podl'a obsahu spisov.
9. Obhliadka drazenej nehnutel'nosti sa uskutocní dña 24.10.2016 o 10.00 hod., vyzyvam
povinného, aby v uvedenom termine umoznil záujemcom obhliadku drazenej nehnutel'nosti.

Poucenie: Proti tejto drazobnej vyhláske nemozno podat'ziadny opravny
prostriedok ani námietky.

Blizsie ¡nformácie o drazbe Vám poskytne Exekútorsky úrad Nitra, JUDr. Erik Tóth, súdny
exekútor, Piaristická 2, 949 01 Nitra, tel. c. 037/6542 482.

V Nitredña 26.9.2016

súdny exekútor

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTR1CA

Vvvcsené dña:

3.0KT.2016

podpis v

'

