Súdny exekutor JUDr. Stacho Chladnf
Exekútorsky úrad so sídlom Stráá 223,96001 Zvolen
Tel: +421 45 5240 234

Fax: +42145 5240 290

email:

kancelaria@exekiitorzv.sk

frsio konanta: EX 2266/11 - 272

Draíobná vyhláSka
V súlade s ustanovením § 140 a nasl 2ák.C. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekuénej Stnnosti a o zmene

a doplnení d'aláích zákonov v znení neskorSích predpisov (d'alej len HExeku6i£ porladok"}, na základe
1. exekufiného títulu:
zo dña

2.

tort nadobudol právoplatnos? dña
tor# vydal

pod|

vykonatel'nosf dña
zo

ktor# nadobudol právopialnostdna^^^^Brvykonaternost dña

návHu^právneného;

BHBH Prüti

3. na vymoáeníe vymáhaného nároku vo v^gke 14 501,83 EÜR,
oznaraujem,

ie dña 10.01.2017 o 10:30 hod. sa v Exekútorskom úrade Zvolen, JUDr. Stacho Chladny, súdny exeki'itor,
Stráí 223,96001 Zvolen sa bude konat
draiba spoluvlastnfckeho podlelu na nehnuternosti:

zapísane| na LV & 7723, pre okres: Banská Bystrica, obec: 8ANSKÁ BYSTR1CA, katastrálne územie: Banská
Bystrica, Okresn^ tirad Banská Bystrica - katastrálny odbor tak ako Je vypísaná niáSie
Parcela registra

Parcelné Cfslo

V^mera v m2

Druh pozemku

C

2394/78

631

Ostatné plochy

C

2490/27

336

Ostatné plochy

Spoluvlastnícky podíel

Vlastník

PrfsluSenstvo: PrísluSenstvo tvorta samostatné veci, ktoi'é sú urSoné na drvalé uiívanie s hiavnou vecou.
Exekúcia predajom nehnutei'ností sa vzfahuje na nehnutei'nosf sjej súíast'ami a s prísluSenstvom, tak ako sú
uvedené v znaleckom posudku.

Váeobecná hodnota urCená znaieckym posudkom; 1160,- EUR
V^Ska zábezpeky: 580,- EUR
NajniíSle podante: 1160,- EUR
Cena nehnutel'nosti

VSeobecná hodnota drazeného spoluvlastníckeho podielu na nehnuternosti bola urcená znaieckym posudkom

súdneho znalca Ing. Mariana PHku, SNP 1197/30. 02601 nnln<- Kubfn. evidente gíslo 912740 / odboru

stavebnfctvo t 336/2016 zo dña 19.10.2016, vypracovaním v zmysle vyhláSky Ministerstva spravodlívosti
Slovenskej republlky t 492/2004 Z. z, o stanovení váeobecnej hodnoty maietku v znení neskorSích predpisov,
a to na sumu 1160 EUR.

NajnifcSie podanle sa rovná váeobecnej hodnote urCenej znaieckym posudkom zníáenej o závady, ktoré
vydra^itel' prevéame so zapoCítaním na najvySSie podanie, a zv^Senej o hodnotu práv spojen^ch s
nehnutel'nosfou, ktoré vydraíitel' prevezme so zapoCítaním na nafvyáSíe podaníe.

Peña2ní úsrav: Slovenská sporitel'fta. íls, fi.ó,:SK7909000000000305586508, ÜIC: G1BASKBX, 030SS86S08/0900 ICO: 42009766

V^Ska draiobnef zábezpeky

Zá ujemea o kúpu drazenej nehmitel'nosti je povitmy ako zábezpeku zloáítf polovícu naj'niíáieho podania, a to v
hotovosti alebo áekom, alebo prevodom peñazn^ch prostríedkov na údet exekútora t SK35 0900 0000 0003

0558 6524, VS: 0022662011, SS: itO alebo inj? identífíkátor vydrazitefa, ktoif bude oznámen^ súdnemu
exekútorovi. Ak chce záuíemca pri draSbe uplatnitf svoje predkupné pravo, musí ho preukázaf tiajneskór pri
ztúiení zábezpeky.
Záujemca musí zábezpcku zíoííf aiebo zloáenie zábezpel<y südnemu exekutorovf preukázaf najneskdr do
zaCiatku drazby.
Podmienkv rirazhv

Draáit móze kaídá právnícká alebo fyzická osoba spósobilá na právne úkony» poklai' sa na draábu prihiási do
termínu drazby a zloíí draáobnú zábezpeku.
Draíí sa osobne alebo prostrednfctvom zástupcu, ktory musí preukázaf pravo zastupovat' aáujemcu verejtiou
alebo úradneoverenou i ísti non.
Spftsob zaplatenla najvyfijileho poáania

Vydraáiteí' je povinnjí' zaplatitf najvySáíe podanie v lehote 10 dhí, ktorá zaCfna plyíiút1 dñom udeíenia príklepu
súdnym exektitorom, a to na útet súdneho exekútora & SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0022662011, SS:

ICO atebo iny identiflkátor vydraíitel'a, ktory bude oznámenj? súdnemu exekútorovf.

Závady. ktoré musí vydraüiter prevziatf bez TapoÜitanla na na)vyfi§le podanie
Vydrafttel' musí bez -zapoíítania na najvySSie podante prevziat vecné bremená, ktoré vzníklí na základe
osobitného právneho predpisu, a nájomné prava.
Ak osobftn^ zákon C§ lSlh, § 151ma a 151md Obfianskeho zákonníka) neustanovuje iaak, vofi vydraíitel'ovi bez
zapoíítania na najvySSíe podanie pdsobia záloíaé prava víaznuce na nehnutel'ností. Inak prevezme vydraáíte!'

vecné bremená so zapoüítanfm na najvySSie podanie. Predkupné pravo k vydrazenej nehnuteí'nosti udelením
príklepu zaniká.
Vydrailtel' musí bez zapo&tania na najvyáSie podanie prevzlat tieto závady:
- HNa spoiuvíastnkky podiel 1/20 pare. C-KN gt 2394/78, 2490/27 ; Exekuínp prfkaz na vykananie exekúcie
zriadením exekuíného záíoSného prava & EX 1080/2011 zo dña 21,9.2011, súdny exekútorJUDr. íng. Miroslav

Pallen jesenského 61t 2íar nad Hronom (zápis do KN 25.112011) - áz 3353/2011" zriadené vprospech
oprávnen^ho Sociálna poíslíovfta, Bratislava, Kapitulská & 27, Banská Bystrica, itO; 30807484, záloáné

pravo prechadoni podíelu na nehnutd'nosti na vydrazítel'a nezaniká vprípnde ak pohl'adávka ním
zabezpeüená netíude prihlásená do draíby,

- ,,Na parcelu CKN á 2394/78; VECNÉ BREMENO v zmysle §11 ótela ods. 8 zákona í. 251/2012 Z.z. v rozsahu

vyznaíenom vGP t 36639231-13/16 zriadené vprospech Stredoshvenská energetíka - Distríbücia, a.s., Pri

ñafiante 2927/8,010 47¿ilinajtO: 36442151 -áz3398/2016".
Odovzdanle vydra^enci nehnutel'nosti vydraíttel'ovi

Po udelení príklepu sa móíe vydrazltel' ujat dríby vydrazenej nehnutel'nosti. O tom je povínny upovedomit?
súdneho exekútora.

Ak vydrazIteP zaplatíl najvySSle podanie a súd udelenie prfklepu schválií, stáva sa vydrazitel' vlastníkom
nehnutel'nosti ku tiñu udeíenia príklepu.

Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydrazitel' je povlnny vrátit' vec povinnému, vydaf mu úáitky a nahradít
Skodu, ktorú mu spásobll pri hospodárení s nehmitel'nosfou.
Drazitelia, oprávneny, povínn^, zástupcovia obce a orgánov Státnej správy, ak sú prítomní na draábe, mózu
vzniesf u exekútora námietky protí udeleniu príklepu. Okrem toho mÓz*e do troch dní odo dña drazby vzniest
námietky kaády, komu v rozpore s ustanovenfm § 141 ods. 2 Exekuíného poriadku nebola doruíená draíobná
vyhlááka, a preto nebol na draíbe prftomny. O námletkach rozhoduje súd.
Vyzyvam

1. váetk^ch, ktorí sú odkázaní so svojiml nárokmi na najvygíie podanie, aby uviedli vySku svojich nárokov aj s
prísluSenstvom ku dñu termínu draáby a preukázali ích lístinamf; inak sa na ich nároky bude prihliadaf len
podía obsahu spísov.
2. verftel'ov, aby vyhláslfi, tí íiadajú zapiatenfe v hotovosti; ak nepoziadajú o zaplatenie v hotovosti pred

termfnom drazby, mOze vydraáitel' díh prevziat.

3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúSfajú draábu (§ 55 ods. 1 Exckitóného poriadku),
preukázati prcd zaCatím dra^by; inak takéto prava nemóíu byt' uplatnené na ujmu vydraíitel'a, ktory bol
dobi-omysel'ny.
Upozoriieníc

Osoby, ktoré maji'i k nehnutel'nosti predkupné pravo, móáu ho uplatnit' Icn na tlrai.be ako draíítelia. Udelením
príklepu predkupné pravo zaniká.

Spoluvlasmfk veci, ktorá je v podielovom spoluvlastnfctve, mCtíe zahránitf predaju veci, ak najneskor do zafiiatku

draáby zloíí u exekútora v hotovosti alebo Sekom na úíet exekútora sumu vo vySke podielu, ktory sa má
vydra&t'. Ak sa tak stane, exekútor s touto sumou nalo?.í ako s vyslcdkom predaja. Ak jcden zo spoluvlastnfkov
7,ioáí tuto sumu na úíet exekútora, povszuje sa za vydraáitel'a podlolu; ak uvedenú sumu zloíí na úéct exekútora
viae spoluvlastníkov, zuíuje sa okrub draíitel'ov podfelu iba na spoluvlastnlkov. Nadobudtmtie
spoluvlastnfckebo podielu podlieha schváleniu súdom.

Oliliarika nehnutel'nosti

Qhliadka nohnutei'nosti sa uskutoCnf dña 04,01.2017 o 10:30 hod. v mieste, kde sa nehnutel'nosf nachádza.
Záujem o ohliadku nebnutci'nosti je potrebné voprcd nahlásil^ u súdneho exekútora, a to pfsomne na ádrese
exekútorského úradu Stráíí 223, 96001 Zvoíen, telefonicky na telefónnom £fsle +421 45 5240 251 alebo
dektronicky na e-mailovej ádrese kancelaria@exekutoi7.v.sk.
Vyzva povinném»

Vyzyvam povinného, aby v urCenom íase umoínil záujemcom ohliadku draáenej nehnutel'nosti.
P o u C e n i e: Proti tejto draáobnej vyhhíSke nie je prfpustny opravny prostriedok.
Zvolen.dña 22.11.2016

JUDr.StachoChladny
súdny exekútor

MESTSKY URAD
BANSICÁ BYSTRICA

Vyvcscné dña:

28. NOV. 2016

Zvcscnc dita:

podpis

-Sociálna polsfovfia üstredie Bratíslava,

Ut. 29. augusta É\8-1Ü, 81363 Bratislava

-IÜDr,Ing.MlroslavFaller-súdnyexekútor.
•|UPr, lucia Ouricová,südnyexekátor,

Issenského 61, 96501 2iar nad Hronom

PotocnáS, 02201 Cadca

Banská Bystrica
Bratislava

lUDr. Iiír. Jan Gasper, PhD., súdny exekútor,

Kálmana Mlkszatha 26B, 97901 Rimavská Sobota

-Mgr.JúliusKonecnftsúdnyexekútor, A. SládkovíCa 1802/2, 02601 DolnyKubín
-Vseobecná zdravotná poislíovña, a^., Panónska cesta 2, 85104 Bratislava

•IUDr.fozerugeák,súdrtyexeki5tor, CSA23, 97401 Banská Bystrica
)UDr. Aleña Szalayoy4 súány exekátor,

P. Jilemnického 1, 93401 Levíce

HIÍ^HI^H
, 01001 Zilina

82109 Bratislava

)Upr. jpzcf Aug»sttn, PhD,, südny exelcútor,
JUDr. Anetta Demegová^ sádny exekütpr,

K Dolnej stanld 7282/20A, 91101 TrenCfn

1, maja 1053, 95201 Vráble

-JUDr. TomáS Vranovie, súdny exekütor, Paíitná 1017/37, 92601 Sered'
-Stredosiovenská enei^etíka - Dlstribúda, as., Pri RajCianke 2927/8, 01047 2ilina
-DaíioyyúradBanská Bystrica, Nováulfcal3, 97401 Bansfcá Bystrica

-Mesto Banaká Bystrica, Mestsky úrad Banská Bystrica, U1.ÍSA 26, 97539 Banská Bystrica
-Okresní úrad Banská Bystríca, Námestíe i). Stúra 1, 97405 Banská Bystrica
-Okrcsny úrad Banská Bystrica - katastráíny odbor, CSA7, 97401 Banská Bystríca

•Orad vládneho audltu, T.G. Masaryka 10, 96121 Zvolen
-Finaníné riadl^l'stvo Slovenskej republiky,

-Colny tirad Banská Bystríca,

tazovná 63, 97401 Banská Bystríca

Partizánska cesta 17, 97590 Banská Bystrica

-DÓVERAzdravotnápoisfovña,a.s., Ciutorínska5, 94901 Nitral

-Unión zdravotná poist'ovña, a.s.,

Bafkalská 29/A, 82108 Bratlslava

-Úrad pre dobl'ad nad zdravotnou starostilvostfou, ¿e!lova2, 82924 Bratislava - Ruáinov

-Ústredlepráce.sociálnychvecfarodlny, Spitálska ulica 18, 81267 Bratlsiava
-Sociálna poistfovña poboCka Banská Bystrica,

Kapltulská 27, 97426 Banská Bystrica

Vyvesuje sa;

• úradná tabul'a súdneho exektitora: vyvesené dña 22.11.2016
- v obd, v ktorej obvode je nehnutel'nosf spSsobom v mieste obvyktym

Zverejñuje sa:
-Obchodn^vestníkSR

