VYHLASKA O DRAZBE NEHNUTEENOSTI
podl'a § 140 Exekucného poriadku
EX52/16-D

•

PREDMET DRAZBY

Exekútorsky úrad Banská Bystrica - súdny exekútor JUDr. Peter Kohút so sídlom úradu Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, kontakt: tel: 048/4142042*4; 4147285, mail:
exekutorskyurad.pk@gmail.com oznamuje:

dña 22.02.2017 o 13.00 hod.
na Exekútorskom úrade v Banskej Bystrici, Micinská cesta 35
sa uskutocní drazba nehnutel'nosti vedenej na Okresnom úrade Banská Bystrica, katastrálny odbor,
katastrálne územie Sásová, zapísané na LV c. 2334, - STAVBY- byt c. 25 na 3.p., vchod 17 v OBYTNOM DOME so súpisnym c. 6736, nachádzajúci sa na
parcelách c. 2544/17, c. 2544/26, c. 2544/27, C.2544/59, c.2544/60 (Právny vzt'ah kparcelám, na
ktorych lezí stavba 6736 je evidovany na LV £.2902) podiel priestoru na spoloénych castiach
a spolocnych zariadeniach domu 7075/383318 vo vlastníctve povinnych (57) Martín Figa, r. Figa,
obcan SR, nar.: 20.9.1983, Rovienka 1286/8, 985 05 Kokava nad Rimavicou a Beata Figová, r.
Dovalová, obcan SR, nar.: 13.11.1982, Rovienka 1286/8,985 05 Kokava nad Rimavicou (Starohorská
6158/23, 97411 Banská Bystrica) v spoluvlastníckom podiele 1/1.

•

•

CENA
Víeobecná hodnota nehnuterností zistená znaleckym posudkom je 64 000,00 €.

VYSKA ZÁBEZPEKY

jepodl'a§ 142 ods. 1. Exekutíného poriadku 1/2 najnizsieho podania, t.j. 32 000,00€.
Tato sa musí zlozif najneskorgie pred zacatím drazby v hotovosti, alebo na úfiet exekútorského
úradu c. SK04 7500 0000 0040 0843 6122, VS 5216. Potvrdenie o zlození zábezpeky prineste zo
sebou na miesto drazby!

•

NAJNIZálE PODANIE
Je podl'a § 142 ods. 2, vo vygke 64 000,00 €

•

ZAPLATENIA NAJVYSSIEHO PODANIA
Vydrazitel' zlozí rozdiel zo zábezpeky a vydrazenej ceny najneskór do 30 dní a to bankovym
prevodom na to isté c.ú. ako preddavok, Ostatnym úc'astníkom drazby, ktorí nehnutel'nosf
nevydrazia, bude preddavok vráteny najneskór do 5 dní od ukoncenia drazby na c.ú., ktoré si
nahlásia pred dra^bou exekútorovi.

•

ZÁVADY VIAZNÚCE NA VECI - bez zapocítania na najvyssie podanie

Zákonné zálozné pravo v zmysle § 15 zákona NR SR c.182/1993 Z.z. v prospech Spolocenstva vlastníkov bytov
a NP RUDO s.a.6736 - VZ 353/2003
- na byt c. 25/111. p., vchod 17 a podiel 7075/383318 na spoloCnych castiach a spolocnych zariadeniach domu:
Zálozné pravo pre pohl'adávku Slovenská sporitel'ña, a.s., TomáSikova 48, 83237 Bratislava, iCO: 00151653,
c.zml. V 2309/2009 zo dña 16.6.2009 - VZ 719/2009, VZ 813/2009

- Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozncho prava c. 3388/12K zo dña
3.9.2013(zápis do KN 16.10.2013)-súd. ex. JUDr. Margita Rojéeková, Moyzesova 1441, 02201 Cadca 1630/2013

- Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekuüného zálozného prava ¿. 285/2012 zo dña
22.11.2013 (zápis do KN 28.11.2013) -súd. ex. JUDr. Juraj KaSinsky, KukuSínova 18, 97401 Banská Bystrica1940/2013

-na byt S. 25/111. p., vchod 17 a podiel 7075/383318 na spolocnych castiach a spoloónych zariadeniach domu
Zálozné pravo
pre pohl'adávku Dañovy úrad Banská Bystrica, Nova 13, 97404 Banská Bystrica, 5.
21255684/2015 zo d§a 18.11.2015-cz. 270/2016
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- Na byt c. 25/111. poschodie, vchod 17 apodiel 7075/383318 na spolocnych castiach a zariadeniach
domu:Exekuc"ny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekuSného záloíného prava 6. EX 49/2015 zo dña
19.1.2016 (zápis do KN 28.11.2013)-súd. ex. JUDr. Juraj KaSínsky", Kukuaínova 18,97401 Banská Bystrica 1940/2013

- Exekucny" príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava 5. EX 1556/2016-31 zo dña
18.8.2016, JUDr. Kamil LÍSka - súdny exekútor, Grosslingová 62, 81109 Bratislava 1 (do KN zapísané
31.8.2016)-cz 1616/2016

•

ZÁVADY A ÚZITKY VIAZNÚCE NA NEHNUTEENOSTI

- ktoré udelením príklepu zanikajú
- Zálozné pravo pre pohl'adávku Slovenská sporitel'ña, a.s., TomáSikova 48, 83237 Bratislava, l£O: 00151653,
e.zml. V 2309/2009 zo dña 16.6.2009 - VZ 719/2009, VZ 813/2009
- Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c. 3388/12K_zo dña
3.9.2013(zápis do KN 16.10.2013)-súd. ex. JUDr. Margita Rojceková, Moyzesova 1441, 02201 Cadca 1630/2013

- Exekuén^ príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exeku5ného zálozného prava ¿. 285/2012 zo dña
22.11.2013 (zápis do KN 28.11.2013) -súd. ex. JUDr. Juraj KaSinsky, Kukuaínova 18, 97401 Banská Bystrica1940/2013

- na byt ó. 25/m. p., vchod 17 a podiel 7075/383318 na spolocnych dastiach a spoloc'ny'ch zariadeniach domu
Zálozné pravo
pre pohl'adávku Dañovj' úrad Banská Bystrica, Nova 13, 97404 Banská Bystrica, c.
21255684/2015 zodña 18.11.2015-cz. 270/2016
- Na byt c\ 25/m. poschodie, vchod 17 apodiel 7075/383318 na spolocnych castiach a zariadeniach domu:
Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie. zriadením exekucného zálozného prava c. EX 49/2015 zo dña
19.1.2016 (zápis do KN 28.11.2013)-súd. ex. JUDr. Juraj Kasmsky, Kuku6'nova 18, 97401 Banská Bystrica1940/2013

- Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c. EX 1556/2016-31 zo dña
18.8.2016, JUDr. Kamil LíSka - súdny exekútor, Grosslingová 62, 81109 Bratislava 1 (do KN zapísané
31.8.2016)-£z 1616/2016

- ktoré udelením príklepu nezanikajú

- Zákonné zálozné pravo v zmysle § 15 zakona NR SR 6.182/1993 Z.z. vprospech Spolocenstva vlastníkov
bytov a NP RUDO s.c.6736 - VZ 353/2003

•

PREVZATIE NEHNUTEENOSTI
Vydrazitel' móze zacaf uzívaf nehnutel'nost' hned' po udelení príklepu, o com je povinny
upovedomif exekútora. Udelenie príklepu je podmienené schválením súdu podl'a § 150 a 151
Exekufiného poriadku.

•

OBHLIADKA NEHNUTEDNOSTI
obhliadka nehnutel'nosti pre záujemcov sa uskutocní dña 02.02.2017o 17.00 hod.
Stretnutie
záujemcov je o spomínanej hodine v mieste nehnutel'nosti (Rudohorská 17, Banská Bystrica Sásová)

Zároveñ tymto vyzyvam povinného, aby umoznil v rámci obhliadky prístup do obhliadanych
priestorov vSetkym záujemcom o predmetnú nehnutel'nost' v stanovenom termine!

•

•

•

VYZVA
pre v§etkych, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyssie podanie, aby uviedli vysku
svojich nárokov aj s príslusenstvom, najneskorsie ku dñu termínu drazby a preukázali ich
listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadaf len podl'a obsahu spisov.
pre vsetkych veritel'ov, aby vyhlásüi, ci ziadajú zaplatenie v hotovosti. Ak nepoziadajú o

zaplatenie v hotovosti pred zacatím drazby, móze vydrazitel' dlh prevziat' so zapocítaním na
najvySSie podanie.

pre oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúsTajú drazbu preukázali pred zaóatím
drazby, inak takéto prava nemózu byt' uplatnené na ujmu vydrazitei'a
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UPOZORNENIE
vselci, ktorí majú k nehnulernosti predkupné prava, si mozu tieto uplatnit1 len na drazbe ako
drazitelia. Tieto udelením priklepu zanikaju. Predkupné pravo je nulné preukázat' pred zaciatkom
drazby

blizsie informácie Vám poskytne Exekútorsky úrad Banská Bystrica - poverená osoba

c.l.

048/4142042*4, 4147285. na ádrese Micinská cesta 35, Banská Bystrica, P.O.BOX 403, posta 1,
Banská Bystrica; E-podaterña: exekutorskyurad.pk@gmail.com

Bystrica dña 13.1.2017

JUDr. PETER KOHUT
súdny exekútor

MESTSKY

BANSKÁ BYSTRICA

Vyvesené dña;

é ciña:

17 JAN. 2017

