Súdny exekútor JUDr. Stacho Chladny
Exekútorsky úrad so sídlom Stráá 223, 96001 Zvolen
Te!; +42145 5240 234
Fax: +421 45 5240 290

email:

kanceiaria@exekutorzv.sk

tíslo konanla: EX 2266/11 - 268

Drazobná vyhlááka

V súlade s ustanovenfm § 140 a nasl. zák.£ 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exeku£nej atnnosti a o zmene
a doplnenf cfaláích zákonovv znení neskoráích predpisov (d'alej ien «Bxekucn? poriadok"), na základe
t. exekuíného títulu;
zo dña

ktory vydal

pod

nadobudol orávonlatností düa

ktor£ nadobudol právoplatnost dña i
2. návrhu oprávneného:

vyfconateftipsf dña

pod
konateltoosf dña

Iprotí

3. na vymozenievymáhanéhonárokuvov^Ske 14 501,83 EUR,
oznamu|em,

ze dña 10.01.2017 o 09:30 hod. sa v Exekútorskom ürade Zvolen, JUDr. Stacho Chladn^ súdny exekütor,

Stráí 223,96001 Zvolen sa bude konat

dra&baspoluvlastnickeho poriicln na

zapísanej na LV £. 4729, pre okres; Banská Bystrica, obec: BANSKÁ BySTRICA, katastráine územie: Banská
Bystrica, Okresn^ úrad Banská Bystrica - katastrálny odbor tak ako je vypísaná niíSle
Parcela registra

Parcelné tíslo

Vymera v m2

Druh pozemku

C

2394/28

4361

Ostatné piochy

Vlastník

Spoluvlastnícky podiel
114/4361

PrísluSenstvo: PrísluSenstvo tvoria samostatné veci, ktoré sú urcené na trvalé uzívante s hlavnou vecou.
Exekúcia predajom nehnuteTnosti sa vztahuje na nehnutel'nosti s jej súcasfami a s prísluSenstvom, tak ako sú
uvedené v znaieckom posudku.

VSeobecná hodnota uríená znaleckym posudkom: Z 720,- EUR
Vyíka zábezpeky: 1360,- EUR
Najnlíáie podiinie: 2 720,- EUR
Cena nehniítel'nosti

Vseobecná hodnota drazeného spoluvlastníckeho podíeiu na nehnutel'nosti bola urcená znaleckym posudkom

fiádnehO znaica Ing. Mariana Plltal. SNP 1197/30. 02601 Doln^ Kuhfn. evidente «alo 912740 s ftdhnnT

StavefínictYO fc 337/Z016 zo dña 19.10.2016, vypracovanjrm v zmysle vyhláSky Ministerstva spravodiívosti
Slovenskej republlky t 492/2004 2. z. o stanovení vSeobecnej hodnoty majetku v znenf neskorSích predpisov,
a to na sumu 2 720 EUR.

Najnii!§ie podaníe sa rovná víeobecnej hodnote urcenej znaleckym posudkora zníiSenej o závady, ktoré
vydraíitel' prevezme so zapofiítanfm na najvySáie podanie, a zv£áenej o hodnotu práv spojen^ch s
nehnutel'nostou, ktoré vydraáitel' prevezme so zapofítanfm na naJvyáSle podante.

Pefiaitní óstav; Slovenská sporitorflaJ a.s. í.ú.¿K7909000000000305S8650fl, BIC¡ GIBASKBX. 030SS86SOB/0900 ICO: 42009766

VvSka draíobnej zábezpekv

Záujemca o kúpu draáene} nehnutel'nosti |e povínny ako zábezpeku zlo2i£ polovicu najni25leho podania, a to v
hotovostí alebo sekorn, alebo prevodom peñaznych prostriedkov na úCet exekútora t SK35 0900 0000 0003

0558 6524, VS: 0022662011, SS: \C0 aiebo in£ identiflkátor vydrafcitel'a, ktor^ bude oznámen^ súdnemu
exekútorovi. Ak chce záujemca pri drafcbe uplatníf svoje predkupné pravo, musí ho preukázaf najneskór pri
zlození zábezpeky.

Záujemca musí zábezpeku zlo^ff alebo zlo&nle zábezpeky súdnemu exekatorovi preukázatf najneskór do
zatiatku draáby,
Podmienky draftby

Draáif mdáe kaádá právnícká alebo íyzická osoba sp&sobilá na právne ukony, pokial' sa na draiíbu prihlási do
termínu draáby a zíoí í draáobnú zábezpeku.
Drazí sa osobne aíebo prostrednlctvom zástupcu, ktory musí preukázaf pravo zasCupovat záujemcu verejnou
alebo óradne overenou ílstinou.
Spósob zaplatcnia na)vv^ieho podanta

Vydraíítel' |e povinny zaplatití najvygSíe podanie v Eehote 10 dnf, ktorá ratina plynüt dñom udelenia prflílepu
südnym exekútorom, a to na üfietsúdnebo exektítora C. SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0022662011, SS:

iCo aiebo iny identifíkátor vydrazftel'a, ktor^ bude oznámeni? südnemu exekútorovi.

Závady. ktoré musí vydraftltei' prevziaf hez zapogftania na natw^Sie podante
Vydraíitel' musí bez zapoáítanía na najvySSie podanie prevziat vecné bremená, ktoré vznikíi na základe
osobítného právneho predpísu.a nájomnó prava.

Ak osobitny zákon C§ 151h, § lSlma a 151md Obfianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voCl vydraáíterovi bez
zapoCftanía na najvySSie podanie pósobia záloáné prava viaznuce na nehnutet'nosti. Inak prevezme vydraáitel'
vecné bremená so zapoCítaním na najvySSie podanie, Predkupné pravo k vydraíenej nehnuternostt udelením
prfklepu zaniká.

Vydraiítel" musí bez zapo&tania na najvyáSie podanie prevzfaf tieto závady:

- uNa parcelu CKN12394/28; VECNÉ BREMENO v zmyste §UodsAa ods. 8 zákona á 251/2012 Zz. v rozsahu
yyzna¿enom vGP & 36639231~13/16 zriadené vprospech Stredostovenská energetíka - Dlstríbúcia, as*, Pri

Rajfíanke 2927/8,010 47ÍMna, iÚQ: 36442151 - te 3398/2016",
Odovzdanip vydraJEenej nohnntel'nosti vydrailtei'ovt

Po udelenf príklepu sa mdze vydraáitel1 ujatí dráby vydraáenej nehnutel'nosti. O tom je povinny upovedomit
súdnehoexekútora.
Ak vydraáitei' zaplatíl najvySSie podanie a süd udelenie príklepu schválÜ, stáva sa vydraáitel' vlastníkom
nehnutel'ností ku dñu udelenia prfklepu.

Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydraáitel' je povinny vrátíf vec povínnému, vydat mu úítitky a nahradití
Skodu, ktorti mu spósobil pri hospodárenl s nehnutel'nosiíou.
DraíSitetia, oprávneny, povinny, zástupcovia obce a orgánov Státnej správy, ak só prítomní na draíbe, móííu
vzniest u exekútora námietiíy proü udeleniu príklepu. Okrem tono máiíe do troch dní odo dña draáby vzniestí
námíetky kazdy, komu v mzpore s ustanovením § 141 ods. 2 Hxekuíného poriadku nebola doruCená drazobná
vyhlááka, a preto nebol na draábe prítomnj?. 0 námietkach rozhoduje sad.
Vyzyvam

1. váetk^ch, ktorf sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvySSie podanie, aby uviedli vySku svojich nárokov aj s
prfsluáenstvom ku dftu termínu draíby a preukázaii ich lístinami; inak sa na ich nároky bude prihliadat ien
podJ'a obsahu spisov.

2. veritel'ov, aby vyhlásHi, ti áiadajü zaplatenie v hotovostí; ak nepoiíadajú o zapiatenie v hotovostí pretí
termfnom draiby, mote vydraáitel' din prevziat1,

3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúSfajú draíbu (§ 55 ods. 1 Exekuíného poriadku),
preukázaii pred zaóatím draíby; inak takéto prava nemóíu byt upíatnené na ujmu vydraáitel'a, ktory bol
dobromysel'ny.
tJpozornenie

Osoby, ktoré majú k nehnutel'nosti predkupné pravo, mñzu ho uplatnit Ien na draíbe ako draáltelia. üdeiením
prfklepu predkupné pravo zaniká.

Spoluvlastník ved, ktorá je v podielovom spoiuvlastníctve, móáe zabránit' predaju ved, ak najneskóY do zafia tku

áraíby zloáí uexeki'itora vhotovosti alebo Sekom na ú£et exekútora sumu vo vy^ke podielu, ktor# sa má
vydrazif. Ak sa tak stane, exekútor s touto sumou naio2( ako s vjrsledkom predaja. Ak jeden zo spoluvlastníkov
zloáf tuto sumu na úéet exckútora, povaiuje sa za vydraÜíefa podielu; ak uvedemi sumu xloíí na ú£et exekútora
viac spoluvlastnlkov, zuíuje sa okruh draíitel'ov podielu iba
na spoluvlastníkov. Nadobudnutie
spoíuvlastnfckeho podielu podlieha schváieniu súdom,

Ohli;nlka netinutel'nosti

Ohliadka nehnutel'nosti sa uskutoCní dña 04.01,2017 o 10:00 hod. v mieste, kde sa riGhiiuternost nachádza.
Záujem o ohliadku nehnutel'nosci je potrebné vopred nahiásit* u súdneho exekútora, a to písomne na ádrese
exekútorskéíu) úradu Stráz 223, 96001 Zvolen, telefonicky na telefórmom ífsle +421 45 5240 251 alebo
elektronicky na e-mailovej ádrese kancelariati3exekutorzv.sk.
V^y.vapovinnému

Vyzyvam povinného, aby v uríenom Case umointl záujeincom ohliadku draíenej nehnutel'nostL
P o u t e n i e: Proti tejto drazobnej vyhlááke nie je prípustny opravny prostriedok.

Zvolen, tina 22,11,2016

JUDr. StachO Chiadny
súdny exekiitor

Doruíufc sa:

JV1ESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvescne dna:

28. NOV. 2016

Zveaené dña:

podpis

UDnLuciafturicdvá.gfldnyexgla'itor. PotofnáH, 02201 Cadca
UDr, TomáS Pelfaneiv sódny OJtekátor,

Prtemysein;16, B2109 Bratislava

-IUDr. Vliuiimíi- SucháÉefc súdny exekátor,

flrnéiarska 2/B, 90201 Pezinok

-Mgr^úliusKonecriyVsúdny exekútor, A.SládkoviCa 1802/2, 02601 Doln^Kubín
-Váeobecnázdravotnápoisí'ovña.a.s., Panónska cesta 2, 85104 Bratíslava
lUPr.lozefUSCák.súdnyexekútor, CSA23, 97401 BanskáBystrica
•)UDr, Aleña Szaiayová, sádny exekútor,

P. lüemnického 1, 93401 Levice

MíCinskácesta35, 97401 BanskáBystrica

^

IVM-

82109 üratístava

ustfn, PhD-, südny exekútor,

K Dolitej stanici 7282/20A, 91101 Tronfín

-JÜDr. ToraáS Vranovíd, súdny exekútor, Paíitná 1017/37, 92601 Sered'
-Stredoslovenskáenergetika-Dtstribútía,a.s., Pri RaJCinnke 2927/8, 01047 ftíina
•Dañov^úrad Banská Bystrica, Nováulical3, 97401 Banská Bystrica
-Mesto Banská Bystrica, Mestsky ürad Banská Bystrica, Ul.CSA 26, 97539 Banská Bystrica

-Úradvládnehoauditu, T,G. Masaryka 10, 96121 Zvolen
-Okresny úrad Banská Bystrtca, Námestie L Stúra 1, 97405 Banská Bystrica

,-Okresn^ úrad Banská Bystrica - katastrálny odbor, CSA7, 97401 Banská Bystrica
-Colny úrad Banská Bystrica, Partízánska cesta 17, 97590 Banská Bystrica
-Pinancné ríaditeí'srvo Slovenskej republtky, Uzovná63, 97401 Banská Bystrica
-Unión zdravotnápoísft)víia,a.s,, Bajkalská 29/A, 82108 Bratisiava

-DÓVERAxdrüvotnápoisfovíia.a.s., CintorínskaS, 94901 Nitral
-Úradpredohradnadzdravotnoustarostlivqstou, 2ellova2, B2924 Bratíslava - Ruáinov
•Ustrediepráce.sodálnychvecíarodiny,

Spitálska ultca 18, 81267 Bratisiava

-Soriálna pofstovña poboíka Banská Bystrica,

-Sociálna poist'ovña ústredle BratísJava,

Kapitulská 27, 97426 Banská Bystrica

UL 29. augusta 18-10, 81363 Bratíslava

Vyvesuje sa:

- üradná tabut'a súdneho exekúEora: vyvesené dña 22.11.2016
• v obd, v ktorej obvode je nehnuternosf spdsobom v raieste obvykiym
Zverejñuje sa:

•ObchodnJ'vestníkSít

