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C.k. EX 158/14-158

JUDr. Aleña Bohovicová - súdna exekútorka
Exekútorsky úrad Banská Bystrica
Ul. 29. augusta c. 16, 974 01 Banská Bystrica
Mestsky úrad Banská Bystnca

>to

tel,/fax: 048/4144749, alena.bohovicova(2),ske.sk

,15 -11- 2017

DRAZOBNÁ VYHLÁSKA

Oíslo
záznamu.'

"so sfiflom

; úrad

ffánská

Bystrica

-

súdna

exekútorka

JUDr.

Aleña

Bohovicová

v Banskej Bystrici Ul. 29. augusta c. 16, vyhlasuje v zmysle §§ 140,141 zákona

c. 233/1995 Z.z. - Exekucného poriadku v platnom znení, termín drazby nehnutel'ností

a spoluvlastníckeho podielu na nehnutel'nosti

dña 09.01.2018 o 09,00 hod.

v priestoroch Exekútorského úradu Banská Bystrica, UI. 29. augusta c. 16.

Predmet drazby:

1./ a) nehnutel'nosf zapísaná v evidencii Okresného úradu Banská Bvstríca. katastrálnv odbor.
na liste vlastníctva:

LV c. 224 — ciastocny

Okres
Obec

: Banská Bystrica
: Králiky

Katastrálne územie : Králiky

cast' A: MAJETKOVÁ PODSTATA
Parcely registra ,,C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné

Vymera

Císlo

v m2

898/4

397

Druhpozemku

Spósob
vyuz. p.

Zastavané plochy a nádvoria

Druh
chr. n.

Umiest.

Právny

pozemku

vzfah

15

■

Sposob vyuzívania pozemku:

15 - Pozemok, na lctorom je postavená bytová budova oznacená súpisnym císlom
Umiestenie pozemku:

1 - Pozemok je umiesteny v zastavanom území obce

1
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Stavby

Súpisné
Ci'slo

Na parcele
císló

168

898/4

Druh

Popis

stavby

Druh

stavby

chr. n.

Umiest
stavby

Ródinny dom

10

.1

Legenda:

Druh stavby:
10 - Rodinny dom
Kód umiestnenia stavby:

1 — Stavba postavená na zemskom povrchu

cast' B: VLASTNICI AINÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por.
c.

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné císlo. (ICO)
a miesto trvafého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel

Úcastník právneho vzfahu: Vlastník
1

Maxa Emil r. Maxa a Bozena Maxová r. Floreková, MUDr,, 976 34, Králiky, c. 168, SR
Dátum narodenia: 17.09.1946
Dátum narodenia: 28.08.1949
Spoluvlastnícky podiel:

1/1

Titul nadobudnutia: RII 164/85 zo dña 30.07.1985 -43/85

Titulnadobudhutia: Zápis rodinného dómu, OÚ 211/91 zo dña21.05.1991 -40/91

ktorá je vo vlastníctve Emil Maxa, Kostolná
nar.: 17.09.1946.

.

168/19, 976 34 Králiky, ICO:

14 422 751,

.

1./ b) nehnutel'nosf zapisaná v evidehcii Okresného úradu Banská Bvstrica. katastrálnv odbor.
na liste vlastníctva:

LV c. 727 - ciastocny
Okres
Obec

Králiky

Katastrálne územie

Králiky

Banská Bystrica

cast' A: MAJETKOVÁ PODSTATA
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Parcely registra ,,C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné
Cislo
898/3
,898/87
898/90

Vymera
v m2
110
269
886

:

Druh pozemku

Spósob
vyuz.p.

Zastavaíié plochy a nádvoria
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty

99
7
.7

Druh
chr.-ri.

-. Umiest.
pozemku

Právny
vzfah

1
2
2

.

Legenda:

Sposob vytizívania pozemku:.

.

99 - Pozemok vyuzívany podl'a druhu pozemku

7 - Pozemok Iúky apasienku tryalo porasteny trávami alebo pozemok docasne nevyuzívany
pre trvaly trávny porast

Umiestenie pozemku:

1-Pozemok je umiesteny vzástavanom üzemí obce
2-Pózemók je umiesteny mimo zastavaného územia obce

casf B: VLASTNÍCIAINÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por.
c. .

Priezvísko, meno (riázov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné císlo (ICO)
a rniesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel

Úcastník právneho vzfahu: Vlastník
3

Maxa Emil r. Máxa a Bozeria Maxová r. Floreková, MUDr., 976 34, Králiky, c. 168, SR

Dátum narodenia: 17.09.1946

Dátum narodenia: 28.08.1949

Spoluvlastnícky podiel:

Titul nadobudnutia:
Titul nadobudnutia:

Kúpna zmluva V 2406/2006 zo dña 15.06.2006 - 89/2006
Zámenná zmluva V 4394/2007 zo dña 28.09.2007 - 131/2007

ktorá je vo. vlastníctve Emil Maxa, Kpstolná
nar.: 17.09.1946.

1/1

168/19, 976 34 Králiky, ICO:

14 422 751,
:
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U c) nehnuternosf zapísaná v evidencü Okresného úradu Banská Bvstrica. katastrálnv odbor.
na liste vlastníctva:

LV c. 992 - ciastocny
Okres
Obec

Banská Bystrica
Králiky
:

Katastrálne územie

Králiky

casf A: MAJETKOVÁ PODSTAÍA
Parcely registra ,,C" evidované na katastrálnej mape
Parceiné

Vymera

Císlo

v m2

898/77

441

Trvalé trávne porasty

7

898/89

1

2527

Trvalé trávne porasty

7

''2

Druh pozemku

Spósob

Druh

Umiest.

Právny

vyuz. p.

chr. n.

pozemku

vzfah

.

Legenda:

Spósob vyuzívania pozemku:
7 - Pozemok lüky a pasiehku trvalo porasteny trávami alebo pozemok docasne nevyuzívany
pre trvaly trávny porast

Umiestenie pozemku:
1 - Pozemok je umiesteny v zastavanom území obce
2 - Pozemok je umiesteny mimo zastavaného územia obce

cast' B: VLASTNICIA ÍNE OPRAVNENE OSOBY

'

Por.

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko^ dátum narodenia, rodné císlo (ICO)

c.

a miesto trvaíého pobytu (sídlo) vlastníka,

spoluvlastnícky podiel

Úcastník právneho vzfahu: Vlasthík
1

.

Maxa Emil r. Maxa a Bozena Maxová r. Floreková, 976 34, Králiky, c. 168, SR
Dátum narodenia: 17.09.1946
Dátum narodenia: 28.08.1945
Spoluvlastnícky podiel:

1/1

Titul nadobudnutia: c.d.Rozhodnutie 5.213.1/2004

Titul nadobudnutia: Rozhodnutie OPÚ c. 1364/2005 z 30.06.2005 o schválení ROEP - 58/05

ktorá je vo vlastm'ctve Emil Maxa, Kostolná 168/19, 976 34 Králiky, ICO: Í4 422 751
nar.: 17.09.1946.
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nehnuternosf zapísaná v evidencii Okresného úradu Banská Bvstrica. katastrálny odbor.
na liste vlastníctva:

LV c. 1127 — ciastocny

Ókres

: Banská Bystrica

Obec

: Králiky

Katastrálne územie : Králiky

casf A: MAJETKOVÁ PODSTATÁ
Parcely registra ,,C" evidované na katastrálnej mape
Parceiné

Vymera

Císlo

v m2

898/88

Druh pozemku

429

Trvalé trávne porasty

Spósob

Druh

Umiest.

Právny.

vyuz.p.

chr. n.

pozemku

vzfah

7

2

Legenda:

Spósob vyuzívania pozemku:

7 - Pozemok lúky a pasienku trvalo porasteny trávami alebo pozemok docasne nevyuzívany
pre trvaly trávny porást .
Umiestenie pozemku:

2 - Pozemok je umiesteny mimo zastaVaného územia obce

casf B: VLASTNÍCIAINÉ GPRÁVNENÉ OSOBY

Por.
c.

Priezvisko, meno (názov),^ rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné císlo (ICO)
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlástníka, spoluvlastnícky podiel

Úcastník právneho vzt'ahu: Vlastník
5

Maxa Emil r. Maxa, Kostolná 168/19, Králiky, PSC 976 34, SR
Dátum narodenia: 17.09.1946
Spoluvlastnícky podiel:

Titul nadobudnutia:

.

1/2

Kúpna zmluva V 5464/2012 zo dña 30.11.2012 - CZ 145/2012

ktorá je yo vlastníctve Emil Maxa, Kostolná 168/19, 976 34 Králiky, ICO:
nar.: 17.09.1946 vpodiely Í/2.

14 422 751,

C.k. EX 158/14 -158

Cena drazenych nehnutel'ností a spoluvlastníckeho podielu na nelinutel'nosti:

Podl'a znaleckého posudku súdneho znalca Ing. Branislava Hegera zo dña 09.10 2017
zapísaného vznaleckom denníku pod por. c. 56/2017, bola cena drazenych nehnutel'ností
a spoluvlastníckeho podielu na nehnutel'nosti urcená sumou
153 976,24 €, slovom
jednostopat'desiattritisícdevafstosedemdesiatsesf € 24/100, ktorá je zároveñ najnizsím podaním
pri vyzve záujemcov o drazenie.

Vyska drazobnej zábezpeky je 76 988,126, slovom sedemdesiatsesftisícdevafstoosemdesiatosem

€ 12/100.

.

.

2.1 nehnüternosf zaoísaná v evidencii Okresného úradu Banská Bvstrica. katástrálny odbor.
na liste vlastníctva:

.

LV c. 727 — ciastocny
Okres
Obec

Banská Bystrica
Králiky

Katastráíñe územie

Králiky.

cast'A: MAJETKOVA PODSTATA

Parcely registra ,,C" evidované na katastrálnej mape

Druh pozemku

Parcelné

Yymera

Císlo

v m2

898/94

346

Trvalé trávne porasty

7

1

898/95

88

Trvalé trávne porasty

7

2

Legenda:

.

Sposob vyuzívania pozemku:

.

Spósob

Druh

Umiest.

Právny

vyuz. p.

chr. n.

pozemku

vzfáh

.

.

:

7 - Pozemok lúky a pasienku trvalo pprasteny trávami alebo pozemok docasne nevyuzívany pre
trvaly trávny porast
.
.
.
Umiestenie pozemku:,

.

1 - Pozemok je umiesteny v zastavanom území obce
2 - Pozemok je umiesteny mimo zastavaného územia obce

cast' B: VLASTNICIAINE OPRAVNENÉ OSOBY
Por.
c.

Priezvisko, meno (názov); rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné císlo (ICO)
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoíuvlastnícky podiel
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Úcastníkprávneho vzfahu: Vlastník
3

Maxa Emil r. Maxa a Bozena Maxová r. Floreková, MUDr., 976.34, Králiky, c. 168, SR

Dátum narodenia: 17.09.1946

Dátum narodenia: 28.08.1949

Spoluvlastnícky podiel:

'

1/1

Titul nadobudnutia: Kúpna zmluvaV 2406/2006 zo dña 15.06.2006-89/2006
Titul nadobudnutia:. Zámenná zmluva V 4394/2007 zo dña 28.09.2007 - 131/2007

ktorá je vo vlastníctve Emil Maxa, Kostolná 168/19, 976 34 Králiky
nar.: 17.09.1946.

ICO- 14 422 751

'

Cena drazencj nehnutel'nosti:

Podl'a znaleckého posudku. súdneho znalca Ing. Branislava Hegera zo dña 09.10.2017
zapísaného vznaleckom denníku pod por. c. 56/2017, bola cena drazenej nehnutel'nosti urcená
sumou 13 011,57 6, slovom trinásftisícjedenásf € 57/100, ktorá je zároveñ najnizsím podaním

pri vyzve záujenicov o drazenie.

Vyska.drazobnej zábezpekyje.6 505,79 €, slovom sestftisícpafstopaf€ 79/100.

3./ nehnutei'nostf zapísaná v evidencii Okresného úradu Banská Bvstrica. katastrálnv odbor.
na liste vlastnfctva:

LV c. 992 — ciastocny

Okres
Obec
Katastrálne. územie

Banská Bystrica
Králiky
Králiky

cast'A: MAJETKOVÁ PODSTATA
Parcely registra ,,C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné
Císlo
898/76

Vymera

Druh pozernku

v m2

102

Trvalé.trávne porasty

Spósob

Druh

Umiest.

Právny

vyuz. p.

chr. n.

pozemku

vzfah

7

1

C.k. EX 158/14-158
Legenda:

.

Spósob vyuzívania pozémku:

7 - Pozemok lúky a pasienku trvaló porasteny trávami alebo pozemok docasne nevyuzívany

pre trvaly trávny porast

.".

.

Umiestenie pozenlku:

1 - Pozemok je umiesten^ v zastayanom území obce
2 - Pozemok je umiesteny mimo zastavaného územia obce

casf B: VLASTNÍCIA.INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por.
c.

Priezvisko, meno (názov), rodné priézvisko, dátum narodenia, rodné císlo (ICO)
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka,. spoluvlastnícky podiel

Úcastník právneho vzt*ahu: Vlastník
1

Maxa Emil r. Maxa a Bozena Maxová r. Floreková, 976 34, Králiky, c. 168, SR
Dátum narodenia: 17.09.1946
Spoluvlastnícky podiel:

Dátum narodenia: 28.08.1945
1/1

Titul nadobudnutia: c.d.Rózhodnutie c.2131/2004

Titul nadobudnutia: Rozhodnutie OPÚ 6. 1364/2005 z 30.06.2005 o schválení ROEP - 58/05

ktorá je yo vlastníctye Emir Maxa, Kostolná 168/19, 976 34 Králiky, ICO:
nar.: 17.09.1946.

14 422 751,

■

Cena drazenej nehnutel'nosti:

Podl'a znaleckého posudku súdneho znalca Ing. Branislava Hegera zo dña 09.10.2017
zápísaného vznaleckom denníku pod por. c. 56/2017, bola cena drazenej hehnutej'nosti
urcená surriou 2 487,78 €, slovom dvetisícstyristoosemdesiatsedem € 78/100, ktorá je zároveñ
najnizsím podaním pri vyzve záujemcov o drazenie.

Vyska drazobnej zábezpeky je 1 243,89 €, slovom jedentisícdvestostyridsaftri € 89/100.

Záújemcovia o kúpu drazenych hehnutel'ností a spoiuvlastníckeho podieíu na nehnutel'nosti
sú povinní zlozit' drazobnú zábezpeku a to v hotovosti, sekom, aíebo prevodom na úcet súdneho
exekútora císlo 2626480893/1100 v Tatra banka, a.s., Bratislava, SK8411000000002626480893,
variabilny synibol VS: 15814, s uvedením mena (názvu) platitel'a, najneskór do piatich dní
pred termínpm konania drazby, resp. zlozifv hotovosti pred zaciatkom drazby do pokladne
Exekútorského úradu.

G.k. EX 158/14-158

Vprípade ak chce záujemca pri drazbe uplatnif svoje predkupné pravo, musí ho uplatnif

najneskór pri zlození zábezpeky.

.

Zaplatenie najvyssieho podania:

Vydrazitel'je povinny zaplatif hajvyssie podanie v lehoté 30 dní, ktorá zacína plynúf odo dña
udelenia príklepU v hotovosti, alebo na úcet císlo 2626480893/1100 v Tatra banka, a.s., Bratislava
SK8411000000002626480893, variabilny symbol VS: 15814, s uvederiím mena (názvu)
platitel'a.

Obhliadka

predmetnvch

nehnutel'ností

a spoluvlastnfckeho

podielu

sa uskutocní dña 12.12.20Í7 o 10.00 hod. v obci Králikv.

na

nehnuternosti

Tymto zároveñ vyzyvam povinñéhp, aby sa dña 12.12.2017 o 10,00 hod. dostavil na miesto
obhliadky aumoznil záujemcom vykonaf obhliadku nehnutel'ností a spoluvlastníckeho podielu

na nehnutei'nosti.

Prechod závad a úzitkov:

Vydrazitel'je povinny bez zapocítania na najvyssie podanie prevziaf tieto závady:
Nie sú ziadne.

Vydrazitel' prevezme so zapocítaním na najvyssie podanie tieto závady: .
Nie sú ziadne.

-

Ustanovenia o odovzdaní vydrazenej hehnutel'nosti

Ustanovenia o odovzdaní vydrazenej nehnutei'nosti vydrazitel'oví sa riadia ustanoveniami
§ 150 Exekucného poriadku v platnotn znení.

Po

udelení

príklepu

prechádzajú

ktoré nezanikajú v dóslédku drazby.

na

vydrazitel'a

úzitky

nehnutei'nosti,
.

ako

aj

závady,

Po üdelení príklepu sa vydrazitel' po upovedoméní exekútora móze ujaf drzby vydrazenej
nehnuternosti i

Vklad vlastníckeho prava vydrazitel'a kvydrazenym nehnutel'nostiam sa vykoná zápisom
do katastra nehnutel'ností na základe rozhódnutia súdu o príklepe a po zaplatení najvyssieho

podania.

.

VYZYVAM

1. Vsetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyssie podanie, aby uviedli vysku
svojich nárokov aj s príslusenstvom ku dñu termínu drazby a preukázali ich listinami. Tieto
osoby upozorñujem, ze inak sa na ich nároky bude prihliadaf len pódl'a obsahu exekucného
Spisu.

C.k. EX 158/14-158

2. Veritel'ov povinného, aby vyhlásili, ci ziadajú zaplatenie svojich pohl'adávok v hotovosti
a upozornujem ich, ze ak nepoziadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom drazby, vydrazitel'
móze ích dih prevziat' na zrázku z najvyssieho podania.

3. Osoby, ktoré mózu uplatnif prava nepripúsfajüce drazbu v zmysle § 44 ods. 1 Exekucného
ponadku v platnom znení, aby uplatnenie tychto práv preukázali pred zacatím drazby
a upozornujem ich, ze inak také prava nemozu uplatnit' na ujmu dobromysel'ného vydrázitel'a.
■

Upozornenie.

Osoby, ktoré majú k drazenej nehnutel'nosti predkupné pravo, mózu ho uplatnif len na drazbe

ako draziteha. Ich predkupné pravo udelením príklepu zaniká.
Poueenie:

Proti drazobnej vyhláSke nie je prípustny ziaden opravny prostriedok a ani námietky.

JUDr. Aleña Bohovicová
súdna exekútorka

V Banskej Bystrici dña 09.11.2017
Za správnost': DureCková L.

Dorucuje sa:

Okresny úrad, katastrálny odbor (miesto nehnutel'nosti)

Dañovy úrad

DVR
DVR

Úrad vládneho auditu, Zvolen
Okresny (obecny) úrad (bydlisko povinného)
Mesto (obec) (miesto nehnutel'nosti)

DVR
DVR
DVR

Povinny

DVR

Oprávneny

DVR

Manzelka povinného

Osoby, ktoré majú k nehnutel'nosti predkupné alebo iné pravo

ME-STSKY ÚRAD
BANSKÁ EYSTRICA

Vyvcscné dfia:

20, NOV. 2017

Zvencné dfia:

podpis

v

'9-

DVR
DVR

