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Vyhláska
o drazbe nehnuternosti
(podl'a § 140 Exekuéncho poriadku)

Exekútorsky úrad Sala - súdny exekútor JUDr Eubomir Pekár so sídlom v Saii na ul. P. Pázmana

49/3 vyhlasuje drazbu nchnuterností povinncj v 2. rade:

Polakovicová Dasa, státny obean SR, Pánska Niva 3565/27, 920 01 Hlohovec, dátum narodenia25.04.1976.

na den 29.01.2018 o 14:45 hod.
v kancehírii Exekutorského úradu, P. Pázmaña 49/3, 927 01 Safa
Predmet drazby;

- nehnuternosti zapísané na LVJ,, 1724 Správa katastra Banská Bystrica, okres Banská Bystrica,
obee Banská Bystrica, katastrálne územie Sásová:
PARCELV rcgistrn C evidovane na kíitastrálnej
htrcdnc

Viniera \

físlo

m2

2967/1

211

Druli pozemku

Zasíiivnné pliichy a

mape

Spflsob

Umicst.

Právay

Üruli

nuz.p.

pozemku

vzt'afi

di.».

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

tiádvoría

2,967/2

202

Zastavané plochy a
nádvoria

2967/3

202

Züstüvaiiü plociiy a

tiádvoría
2967/4

202

ZüStuvaiió plochy a

nátivfnia
2967/5

202

ZasEuvané plociiy a
tuitivo ría

2967/6

210

Zastavané plochy a
n ádvoria

Stavby
Súpísné

mi parcele

tríslo

císlo

Druli stavby Popis stavby

Druli til.n.

Umiest
Stavby

6383

2967/1

9

OBYTNY DOM

63 83

2967/2

9

OUYTiNY DOM

1

6383

2967/3

9

OBYTNY DOM

1

6383

2967/4

9

OBYTNY DOM

1

63 8.1

2967/5

9

OBYTNY DOM

1

1

Byty a nebyíové pricstory

Por. 6íslo Priezvísko, mcno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné císlo (l£O),

spoluvlastnícky podiel, miesto trvaiého pobytu (sídlo) vlastníka

Vchod:48
3 p.
Byt c. 61
Podiel priestoru na spoloénych dastiach a spoloíínych zariadeniach
domu a spoluvlastnicky podiel k pozemku :
6949 / 585615

Úíastník právneho vzt'ahu:

Vlasfcník

41 Polakovftová DaSa r, Barborková, Mgr., Pánska Niva 3565/27, Hlohovec, PSC 920 01, SR
Dátum narodenia :

25.04.1976

Spoluvlastm'cky podiel:

1 /1

VSeobeená hodnota nehnutePnosti:

Pocll'a znaleckého posudku Ing. Antona Fuzáka, znalca v odbore stavebníctvo v odvetví odhadu
hodnoty nehnutel'nosti a hodnoty stavcbnych prác, c. znal. posudku 278/2017 zo dña 27.11.2017
boía vscobecná hodnota nchnuternosti urcená sumou: 66,000,00 Eur.
Najnizsie podanie sa rovná vseobecnej hodnote iircenej znaleckym posudkora znízenej

o závady, ktoré vydraXiteP prevezme so zapoííítaním na najvy§sie podanie

a zvygenej

o hodnotu práv spojenych s nehmitePnosfou, ktoré vydraáiteP prevezme so zapofr'taním na
najvySSie podanie.
NajniáSie podanie: 66.000,00 Eur
Vyska zábezpeky: 33.000,00 Eur
Drazobnú zábezpeku zlozte v hotovosti alebo sekora, alebo prevodom peñaznych prostriedkov
na úéet sudneho exekútora vedeny v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

poboíka zahranicnej banky, poboéka SaPa, c.ú.: SK6611110000006715716034, variabüny
symbol: 399516

Drazobnú zábezpeku ste povinní zloíif tale, aby bola najneskor dña 25.01.2018 do 16.00 hod

zlozená v hotovosti alebo sekom, alebo najneskor dña 25.01.2018 pripísaná na úcet súdneho
exekútora v zmysle ust. § 339 ods.2 Obchodného zákonníka, podFa ktorého sa tato povinnosf
povaáuje za splnenú pripísaním na úCet súdneho exekútora v jeho banke.
Ak chce záujemca pri drazbe uplatníf svoje predkupné pravo, musí ho preukázaf najneskor
pri zlození zábezpeky.

Pred drazbou je potrebné preukázaf sa dokladom o zlození drazobnej zábezpeky.
Zaplatenie najvyssieho podania :

Vydrazitel' je povinny zaplatit' najvyssie podanie v lehote 30 dní, ktorá sa zacína chiom udelenia
príklepu v hotovosti alebo gekom, alebo na úcet súdneho exekútora vedeny v UniCredit Bank

Czech

Republic

and

Slovakia,

a.s.,

pobocka

zahranicnej

banky,

pobocka

Safa,

c.ú.:

SK6611110000006715716034, variabüny symbol: 399516.
Na nehnutel'nostiach, ktoré sú predmetom draáby neviaznu ziadnc závady ani vecné
bremená.
Po udelení príklepu prechádzajú na vydrazitel'a úzitky nehnutelYiostí, ako i závady, ktoré
nezanikajú v dósiedku drazby.

Po udeleni príklepu sa vydrazitel' po upovedomení exekútora móze ujat' drzby vydrazenej
nehnuternosti.

Vklad vlastníckeho prava vydrazitePa k vydrazenym nehnutel'nostiam sa vykoná zápisom do
katastra nehnuternosti na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyssieho

podania.

Vyzyvam vsetky osoby , ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyssie podanie, aby uviedli
vysku svojich nárokov aj s prísluSenstvom ku dita termínu drazby a preukázali ich listinami. Tieío
osoby upozorñujem, ze inak sa na ich nároky bude prihliadaf len podida obsahu exekucného spisu.

Vyzyvam veritcrov povinného, aby

vyhlásili,

ci

ziadajú

dtplatenie svojich pohfadávok,

a upozorñujem ich, ze ak nepoziadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom drazby, vydraziteP
móze ich dlh prevziaf.

Osoby, ktoré mózu uplatnit' prava nepripúíit'ajúce drazbu v zmysie § 55 ods.] Rxekucného
poriadku vyzyvam, aby uplatncnie tychto práv preukázali pred zacatím drazby, a upozoriíujem ich,
¿e inak také prava nemózu uplatnit' na ujrau dobromysel'ného vy-draziteFa.
Osoby, ktoré majú k drazetiej nehnuternosti predkupné pravo, ho mózu uplatnií' len na drazbe
ako drazitelia. Ich predkupné pravo udelením príklepu zaniká.

¿"as amiesto obhlindky nehnuternosti 11.01.2018 o 11:00 hod-, Tatianská 48, Banská
Bystrica.

Vy/yv;un povinného, aby v ureenom case a mi este obhliadky uinoznil záujemcom ohhliadku,
a to za prítomnosti exekúíora alebo jeho zamestnancov.
Na úeely obhliadky drazenej nehnuternosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávneny
vymocf si na drazemí nehnutel'íiost' prístup.
Poucenie: Proti drazobnej vyhláske nie je prípustny ziaden opravny prostriedok a ani
námíetky.

Váaüdña 14.12.2017

JUDr. Cubomír Pckár

súdny exekútor

Drazobná vyhláska sa domcí:

- osobám a organom uvcdenym v § 14! ods. 1 Exekucného poriadku

MESTSKY ÜRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcscnc dña:

18.DEC.2017

Zvescné ciña-

podpis

