JUDr. Andrea Cimermanová - súdny exekútor

Exekútorsky úrad Zvolen, Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/53 33 103,0911 533 103
e-mail: office@cimermanova.sk, El. podatel'ña http://podatelna.gov.sk
ICO: 37 816 993, JC DPH: SK1043761114

Zapísaná na Krajskej správe SÚ SR v Banskej Bystrici na základe
rozhodnutia MS SR o vymenovaní za súdneho cxekútora c. 11147/2000-410, zo dña 05.05.2000
Oslo spisu EX 184/08

VYHLASKA O DRAZBE NEHNUTEENOSTI
/ podl'a ust. § 140 Exekucného poriadku /

Na základe :

1.
2.

3.

4.

5.

exekucného titulu na peñazné plnenie: platobny rozkaz: c.k.2RO/628/2007, ktory vydal Okresny súd
Banská Bystrica dña 18.06.2007 a ktory sa stal právoplatnym a vykonatel'nym dña 13.07.2007
návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zo dña 27.03.2008
poverenia Okresného súdu na vykonanie exekúcie c.5601 *038441 zo dña 09.04.2008
súhlasu oprávneného s predajom nehnutel'nosti zo dña 01.03.2010
uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, c.k. 2Er/477/2008-55 zo dña 22.05.2017, ktorym súd udelil
súhlas so znízením ceny nehnutel'nosti

vyhlasujem na den 17.10.2017 o 10,00 hod.
opátovnú drazbu spoluvlastníckeho podielu 1/8 na nehnutel'nosti,
ktorá bude vykonaná na Exekútorskom úrade Zvolen, Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, u súdneho
exekútora JUDr. Andrei Cimermanovej.
PREDMET DRAZBY

Mestsky úrad Banská Bystrica

Nehnutel'nost':

vedená na Okresnom úrade Banská Bystrica, katastrálny odbor
okres: Banská Bystrica
obec: Banská Bystrica
katastrálne územie: Banská Bystrica

Dátum

] Q _f)Q.

Cfslo
zázn

zapísané na LV c. 5413

Jfslo
pisu:

Príiohy/Iisty:

CAST A : MAJETKOVÁ PODSTATA
STAVBY

Súpisné

Na parcele

Druh

císlo

císlo

stavby

Popis stavby

Umiest.stavby

1652
1880
9
Obytnydom
Právny vzt'ah k parcele na lctorej lezí stavba 1652 je evidovany na LV c.
1652
1881
9
Obytnydom
Právny vzt'ah k parcele na ktorej lezí stavba 1652 je evidovany naLVc.
Byty a nebytové priestory

CAST B : VLASTNÍCI
Por.

Priezvisko, meno ( názov)

císlo

a miesto trvalého nobvtu (sfdlo) vlastníka

PP-9

PJ~O£-

1
4073
1
4073

Druh ch.n.

Vybavuje:
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Vchod:52

2.p.

Bytc.3

Podiel priestoru na spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach domu
17

756/8918

Mesíková Aleña, Bakossova 52, Banská Bystrica
r-c.:

nar.: 06. 05.1963

v , ,
„
a to so vsetkym, co k tejto nehnutel'nosti patrí

spoluvlastnícky podiel: 1/8,

CENA

Trhová cena zistená znaleckym posudkom je 6 550,00 EUR.

Trhová cena zistená znaleckym posudkom bola uznesením c. 2Er/477/2008, ktoré vydal Okresny súd
Banská Bystrica dña 22.05.2017 znízená o 20% z ceny zistenej znaleckym posudkom, t.j. na sumu 5

240,00 EUR. Takto urcená cena je zároveñ aj najnizsím podaním.

VYSKA ZÁBEZPEKY
Vyska zábezpeky je podVa ust § 142 ods. 1 Exekucného poriadku urcená vo vyske 1/2 trhovei

ceny, t.j. 2 620,00 EUR.

Záujemcovia o kúpu drazenych nehnutel'nosti sú povinní zábezpeku vo vyske 2 620,00 EUR zlozit'
najneskorsie pred zacatón drazby nehnutel'nosti, t.j. najneskor do 17.10.2017 vhotovosti do pokladne
súdneho exekútora alebo prevodom peñaznych prostriedkov na úcet súdneho exekútora c. SK92 7500
0000 0040 0299 7009, VS:18408, vedeny v CSOB, a.s., pobocka Zvolen. Potvrdenie o zlození
zábezpeky prineste zo sebou na miesto konania drazby! Ak chce záujemca pri drazbe uplatnit' svoje
predkupné pravo, musí ho preukázat' najneskor pri zlození zábezpeky ( ust. § 142 ods. 1 Exekucného
poriadku).

Po zlození zábezpeky exekútor vyzve záujemcov, aby drazili (ust. § 144 ods. 1 Exekucného poriadku ).
Podl'a ust. § 144 ods. 2 Exekucného poriadku draáí sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktory musí
preukázaf pravo zastupovaf záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou.

Pravo drazif nemajú osoby uvedené v ust. § 144 ods. 3 Exekucného poriadku, t.j. exekútor povereny vykonaním
exekúcie, jeho zamestnanci, zapisovatel', znalec, ktory vypracoval znalecky posudok na drazenú nehnutel'nosf, povinny,
manzel povinného, ak ide o nehnutel'nosf patriacu do bezpodielového spoluvlastníctva manzelov, vydraziteí' uvedeny

v ust. § 143 ods. 1 Exekucného poriadku a ani ten, komu nadobudnút'vec bráni osobitny predpis.
Drazba sa koná dovtedy, kym draíitelia robia podania; drazitelia sú viazaní svojimi podaniami, kym exekútor
neudelí príklep. Vyska ceny vydrazenej nehnutel'nosti nie je obmedzená ustanoveniami cenovych predpisov (ust. § 144
ods. 4 ExekuCného poriadku ).

Podl'a ust § 143 ods. 1 Exeku2ného poriadku ak vydraziteí' nezaplatí najvyáSie podanie veas, vykoná exekútor
opatovnú drazbu nehnutel'nosti; opatovná drazba sa vsak nekoná, ak vydraziteí' zaplatí najvySSie podanie pred

vykonaním opátovnej drazby.

Podl'a ust. § 143 ods. 2 Exekucného poriadku pre opatovnú drazbu platia ustanovenia o prvej drazbe s tym, ze
najnizáie podanie sa rovná 75 % najni^áieho podania trhovej ceny urcenej znalecky posudkom. O drzbe upovedomf
exekútor aj yydrazitel'a uvedeného v ust. § 143 ods. 1 Exekucného poriadku. Tentó vydraziteí1 je povinny zaplatif
rozdiel na najvySSom podaní, náklady opátovnej drazby Skodu, ktorá vznikla tym, ze nezaplatil najvyáSie podanie veas
( ust. § 152 Exekucného poriadku ). Tato náhrada pripadne do rozdel'ovanej podstaty (ust. § 143 ods. 2 Exekucného
poriadku).

FREDAJ SPOLUVLASTNÍCKEHO PODTEÍJT
Podl'a ust. § 166 ods. 2 a 3 Exekuiíného poriadku spoluvlastník hnutel'nej veci alebo nehnutel'nej veci, ktorá je
v podielovom spoluvlastníctve, móze zabráníf predaju veci, ak najneskor do zaciatku drazby zlozí u exekútora v
hotovosti alebo áekom na úcet exekútora sumu vo vyáke podielu, ktory sa má vydrazit'. Ak jeden zo spoluvlastníkov
zlozí tuto sumu na úcet exekútora, povazuje sa za vydrazitel'a podielu; ak uyedenú sumu zlozí na úCet exekútora viac
spoluvlastníkov, zuzuje sa okruh draziteí'ov podielu iba na spoluvlastníkov. Dalej exekútor postupuje podl'a ustanovení
o drazbe. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.
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UDELENIE PRÍKLEPU
Podl'a ust. § 150 ods. 1 Exekucného poriadku po udelení príklepu moze sa vydrazitel' ujaf drzby
vydrazenej veci - nehnutel'nosti, o tom je povinny upovedomif exekútora. Ak súd udelenie príklepu
neschváli, vydrazitel' je povinny vrátif vec povinnému, vydat' mu úzitky a nahradit' skodu, ktorú mu
spósobil pri hospodárení s nehnutel'nost'ou ( ust. § 151 Exekucného poriadku ).
Udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom podl'a ust. § 148 ods. 1 Exekucného poriadku.
Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydrazitel' zaplatil najvySsie podanie, stáva sa vydraziteF vlastníkom
nehnutel'nosti ku dñu udelenia príklepu ( ust. § 150 ods.2 Exekucného poriadku ). Zápis vlastníckeho prava
vydrazitel'a kvydrazenym nehnuternostiam sa vykoná vkatastri nehnutel'nosti na základe právoplatného
rozhodnutia súdu o schválení príklepu apo zaplatení najvyssieho podania vydrazitel'om (ust. § 148 ods.2
Exekucíného poriadku ).

Ak so zretel'om na vznesené námietky súd udelenie príklepu neschváli, exekútor pokraíuje v drazbe vyvolaním
predposledného podania, a ak sa urobilo len najnizsie podanie, tak tymto podaním. O termine pokraíovania

v drazbe upovedomí osoby uvedené v ust. § 147 ods. 1 Exekucného poriadku aspoñ 15 dní vopred (ust. § 149
Exekuóného poriadku).

Podl!a ust. § 145 ods. 1 Exekuíného poriadku, ak sa pri drazbe neurobilo ani najniááie podanie, exekútor
nepokracuje v konaní. V konaní mozno pokracovaf najskór po uplynutí jedného mesiaca od bezúspeSnej drazby.
Najnizsie podanie v takom prípade móze so súhlasom súdu tvorif nizgia cena, ako je cena uríená znaleckym
posudkom, nie vgak nizlia ako 2/3 trhovej ceny urcenej znaleckym posudkom.

ZAPLATENIE NAJVYSSIEHO PODANIA
Vydrazitel' je povinny zaplatitf rozdiel medzi vyskou zábezpeky a vyskou vydrazenej ceny
nehnutel'nosti najneskór do 30 dní odo dña konania drazby nehnutel'nosti, a to v hotovosti do pokladne
súdneho exekútora alebo prevodom peñaznych prostriedkov na úcet súdneho exekútora c. SK92 7500
0000 0040 0299 7009, VS: 18408, vedeny v CSOB, a.s, pobocka Zvolen ( ust. § 142 ods. 3 Exekucného
poriadku).
Ostatnym úcastníkom drazby, ktorí nehnuteí'nost3 nevydrazili, bude drazobná zábezpeka vrátená najneskór do 7

dní od ukoníenia drazby na úcet, ktory si nahlásia pred drazbou exekútorovi.

ZÁVADY VIAZNÚCE NA VECI - bez zapocítania na naiwssie podanie
Nájomné prava - neuvedené

Iné prava - neuvedené

ZÁVADY VIAZNÚCE NA VECI - so zapocítaním na naiwssie podanie
Vecné bremená - neuvedené

VYZYVAM :
- vsetkych, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyssie podanie, aby uviedli vysku svojich
nárokov aj s príslusenstvom ku dñu termínu drazby a preukázali ich listinami s upozornením, ze inak sa

bude na ich nároky bude prihliadat' len podl'a obsahu spisov ( ust. § 140 ods. 2 písm. j) Exekucného
poriadku),
- vsetkych veritel'ov, aby vyhlásili, ci ziadajú zaplatenie v hotovosti s upozornením, ze ak nepoziadajú
o zaplatenie v hotovosti pred termínom drazby, móze vydrazitel' dlh prevziat' (ust. § 140 ods. 2 písm. k)

Exekucného poriadku ),
- oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúst'ajú drazbu ( ust. § 55 ods. 1 Exekucného
poriadku ) preukázali pred zacatím drazby s upozornením, ze inak by sa také prava nemohli uplatnit* na
ujmu vydrazitel'a, ktory bol dobromysel'ny ( ust. § 140 ods. 2 písm. 1) Exekucného poriadku ).

UPOZORNENIE :
Vsetci, ktorí majú k nehnutel'nosti predkupné pravo, mózu ho uplatnit' len na drazbe ako drazitelia
a ze udelením príklepu predkupné pravo zaniká (ust. § 153 ods.3 Exekucného poriadku ).

CAS A MIESTO OBHLIADKY NEHNÜTEENOSTI
Obhliadka nehnutel'nosti pre záujemcovsauskutocní dña 10.10.2017 o 10,30
hod.
na
ádrese
drazenej nehnutel'nosti. Záujemcovia o obhliadku nehnutel'nosti nahlásia svoj záujem súdnemu
exekútorovi 3 dni vopred.
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VYZVA POVINNÉMT!
Tymto vyzyvam povinného, aby dña 10.10.2017 v case o 10,30 hodine umoznil záujemcom o drazbu

ohliadku drazenej nehnutel'nosti !

Vvzva pre Mesto Banská Bvstrica, v ktorei obvode ie nehnuternost':

PodPa ust. § 141 ods. 3 EP ziadam Mesto Banská Bystrica, v kíorej obvode je nehnutel'nost',

aby podstatny obsah tejto vyhlásky uverejnila spósobom v mieste obvyklym !

Blizsie informácie Vám poskytne Exekútorsky úrad Zvolen, Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Tel., fax: 045/53 33 103, pañi Suleková.

Tato draiobná vyhláska bola vyvesená na úradnú tabul'u súdneho exekútora dña 11.09.2017
o 15,00 hodine.

Poucenie:

Proti tejto drazobnej vyhláske nie je prípustny ziadny opravny prostriedok a ani námietky.
Vo Zvolene, dña 11.09.2017
JUDr. Andrea Cimermanová
súdny exekútor

Drazobná vyhláska sa podl'a ust. S 141 ods. 1, 2 a 3 EP dorucuic :
- spis

- úradná tabul'a súdneho exekútora

- oprávneny : Orange Slovensko, a.s., ICO: 35 697 270, Metodova 8, 821 08 Bratislava ( DVR)
- povinny : Mesíková Aleña, r.5. 635506/6960, Bakossova 1652/52, 974 11 Banská Bystrica 11 ( DVR )
- spoluvlastníci : ( DVR )

BeñováDana, Slnecná 10, 97401 Banská Bystrica, dat. nar.:21.04.1955,
Minková Milena, Vysehradská 3030/7, 85106 Bratislava - Petrzalka, dat. nar.:04.06.1958
- kazdy, kto má k nehnutel'nosti vecné alebo predkupné pravo, ak je to zjavné zo spisu aíebo katastra nehnutel'nosti(DVR)

SVB aNP Bakossova ul.^52-54, Bakossova ul. c. 1652/52,54, 97401 Banská Bystrica, ICO:37 955 691,
Mesto Banská Bystrica, CSA c. 26, 97401 Banská Bystrica, ICO:00 313 271,
JUDr. Andrea Ondrejková - súdny exekútor, Vrútocká 19, 82104 Bratislava, (EX 2990/13)
JUDr. Matejovie Peter - súdny exekútor, Moyzesova 669/15, 03101 Liptovsky Mikulás, (EX 3359/07)

INVEST-KAPITÁL, a.s, Hattalova 12/C , 83103 Bratislava, ICO:35 871 334 ,

- orgánom, ktoré vyrubujú a vymáhajú dañe averejné dávky, poistné na nemocenské poistenie a poistné na
dóchodkové zabezpecenie:

- Dañovy úrad Banská Bystrica
- Sociálna poisfovña Banská Bystrica

- Vleobecná zdravotná poisfovña, a.s., ústredie, ECO: 35 937 874, Mamateyova 17, P.O.BOX41

850 05 Bratislava
436,

- DÓVERA zdravotná poisfovña, a.s., gen.riaditel'stvo, Einsteinova 25, 82108 Bratislava, ICO:35 942
- Unión zdravotná poisfovña, a.s., generálne riaditel'stvo, ICO: 36 284 831

821 08 Bratislava

Bajkalská ^9/A

- Colny úrad Banská Bystrica

- Úrad práce, sociálnycb vecí a rodiny Banská Bystrica { príslusny podl'a miesta bydliska povinného )

- Okresny úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor ( DVR)
- Správa financnej kontroly Zvolen

- Okresny úrad Banská Bystrica ( v obvode ktorého má povinny bydlisko )

-

Pre exekucnc konania zacate dñom 01.09.2005 :

Ministerstvo spravodlivosti SR pre úcel zverejnenia v Obchodnom vestníku i

Ministerstvo spravodlivosti SR
Sekcia edicnych íinností

Nám. Slobody c. 12, Bratislava
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