
VEIŠEJNA VYHLASKA BOLA 

VYVpSENA DŇA: - 2 "03" 2015 

ZVESENÁ DŇA: 1 5 "04" 2015 

PODPIS: 

f f  | Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš EX 56/2012 
| Súdny exekútor JUDr. Miroslav Šutliak 

M. M. Hodžu 4058/28, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Telefon: 044/5528784-85 Fax: 044/5528786 , IČO: 37901532,DIČ: 
1021636055, IČ DPH:SK 1021636055, mail: sutliak@stonline.sk 

DRAZOBNA VYHLASKA 

(podl'a § 140 odsek 1 a 2 Zák. č. 233/1995 Z. Z.) 

Oznamujem, že na základe exekučného titulu č. rozsudok Č.5C/17/2011 zo dňa 08.03.2011, 
ktorý vydal Okresný súd Ružomberok; rozsudok Č.3P/108/2010 zo dňa 10.02.2011, ktorý 

vydal Okresný súd Lipt. Mikuláš 
sa bude konať dražba dňa: 

15.04.2015 o 10,00 hod. 

na Exekútorskom úřade JUDr.Miroslava Šutliaka, ul. M.M.Hodžu 4058/28, 
Liptovský Mikuláš 

3.kolo dražby nehnutePnosti, vedenej na Okresnom úřade, katastrálnom odbore Liptovský 
Mikuláš, zapísanej na LV č. 584, na parcele č. 1847 o výmere 929 m2- zastavané plochy 
anádvoria, súp. č. 162 - rodinný dom, ktoré sú vo vlastníctve povinného: Pavol Uhrík, 
Z.Silbigera 6001/2, 034 01 Ružomberok, nar.: 28.04.1970. Spoluvlastnicky podiel: 1/8 -
na. 

S poukazom na ustanovenie § 166 odst.2 Zák.č. 233/95 Z.z. móže spoluvlastník 
veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve zabránit' predaju veci, ak najneskor do 
začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti, poštovou poukážkou resp. na účet 
exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa mal vydražit'. 

Ak najneskor do začiatku dražby zloží u exekútora sumu v hotovosti alebo 
šekom, alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora viac 
spoluvlastníkov, nadobúdajú podiel na veci poměrně podl'a výšky svojich 
spoluvlastnických podielov. 

Ak sa tak stane, exekútor s touto sumou naloží ako s výsledkom z predaja. 

Ak spoluvlastník nevyužije ustanovenie § 166 odst.2 Zák.č. 233/1995 Z.z. bude sa 
konať dražba na Exekútorskom úřade JUDr.Miroslava Šutliaka, ul. M.M.Hodžu č. 4058/28, 
Liptovský Mikuláš 

dňa 15. anríla 2015 o 10.00 hod. 



vo vlastníctve Pavol Uhrík, Z.Silbigera 6001/2, 034 01 Ružomberok, nar.: 28.04.1970 so 
všetkým, čo patří k nehnutel'nosti. 

CENA DRAŽENÉHO PODIELU V NEHNUTEENOSTI, bola zistená znaleckým 
posudkom, č. 15/2013 zo dňa 15.5.2013 vyhotoveného znalcom Ing. Bohuslavom Babkom je 
vo výške 7.375,- € slovom sedemtisíctristosedemdesiatpáť euro. 

Uznesením Okresného súdu Liptovský Mikuláš v konaní č. 7Er/lll/2012 zo dňa 
9.06.2014, ktoré nadobudlo právoplatnost' a vykonatePnosť dňa 13.08.2014 udělil súd 
súhlas so znížením ceny najnižšieho podania dražených nehnutePnosti o 30% všeobecnej 
hodnoty určenej znaleckým posudkom č. 15/2013 zo dňa 15.05.2013, vypracovaným 
znalcom Ing.Bohuslavom Babkom, na sumu 5.163,-€, ktorá je v tomto konaní najnižším 
podáním. 

Výška dražobnej zábezpeky podl'a § 142/1 Zák 233/95 Z.z. představuje sumu 2.581,50 6, 
čo je 50% vyvolávacej ceny nehnutePnosti. 

DRAŽOBNÁ ZÁBEZPEKA 
50 % z ceny zistenej znaleckým posudkom vo výške 2.581,50 €, ktorú záujemcovia o 

kúpu dražených nehnutePnosti zložia v hotovosti alebo na účet Exekútorského úřadu, vedený 
vSLSP a.s., pobočka Lipt. Mikuláš, č.ú. SK5109000000005048615509, GIBASKBX VS: 
562012 do začiatku konania dražby. 

Najvyššie podanie - kúpnu cenu musí vydražitel' zaplatit' do 30 dní odo dňa udelenia príklepu. 

PODMIENKY DRAŽBY 
Podmienky dražby: 

l.Prezentácia účastníkov obhliadky dražených nehnutePnosti sa uskutoční dňa 
14.4.2015 od 9,00 hod. do 9,30 hod. na Exekútorskom úřade Lipt. Mikuláš, súdny 
exekútor JUDr.Miroslav Šutliak, Ul.M.M.Hodžu 4058/28. 

2.0bhliadka dražených nehnutePnosti sa koná dňa 14.4.2015 od 10,00 hod. do 
10,30 hod. na mieste dražených nehnutePnosti za účasti vykonávatePa dražby. 

Ak sa na prezentáciu nedostaví nijaký účastník bude sa mať za to, že nebol 
nijaký záujem o dražbu nehnutePnosti a obhliadka sa neuskutoční. 

3.Prezentácia účastníkov dražby dražených nehnutePnosti sa uskutoční dňa 
15.4.2015 od 09,30 hod. do 10,00 hod. na Exekútorskom úřade Lipt. Mikuláš, 
súdny exekútor JUDr.Miroslav Šutliak, Ul.M.M.Hodžu 4058/28. 

Dražby sa móže zúčastnit' osoba staršia ako 18 rokov, ktorá preukáže, že zložila 
dražobnú zábezpeku vo výške 50 % draženej nehnutePnosti. Túto čiastku zloží 
v hotovosti priamo do pokladně súdneho exekútora JUDr. Miroslava Šutliaka, 
poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na číslo účtu 5048615509/0900, KS 
0308, VS: 562012 

- Najnižšie podanie sa rovná trhovej cene nehnutePnosti zistenej znaleckým posudkom. 



- Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka a sumy pripadajúce na závady, 
ktoré vydražitel' preberá so započítáním na najvyššie podanie. 
Vydražitel' musí najvyššie podanie zaplatit' do 2.týždňov na účet súdneho exekútora č. 
5048615509/0900, v lehote odo dňa udelenia príklepu a ak toto neurobí, vykoná 
exekútor opátovnú dražbu nehnutel'nosti. 
Opátovná dražba sa však nekoná, ak vydražitel' zaplatí najvyššie podanie pred 
vykonáním opátovnej dražby. 

- Najmenší rozdiel medzi navzájom nasledujúcimi ponukami je 331,94 EUR slovom 
tristotridsaťjeden EUR deváťdesiatštyri centov 
Dražobné číslo bude pridelené bezplatné 

ODOVZDANIE VYDRAŽENEJ NEHNUTEENOSTI 
Po udelení príklepu sa móže vydražitel' ujat' držby nehnutel'nosti, o čom je povinný 

upovedomiť exekútora. Ak súd schválí udelenie príklepu a ak vydražitel' zaplatí najvyššie 
podanie, stává sa vydražitefom a vlastníkom nehnutel'nosti ku dňu udelenia príklepu. 

Dražitelia, oprávněný, povinný a zástupcovia města, ak sú přítomní na dražbě, móžu 
vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Námietky proti udeleniu príklepu móže 
vzniesť do 3 dní odo dňa konania dražby každý, komu v rozpore s § 141 ods. 2 zákona č. 
233/95 Z.z. nebola doručená dražobná vyhláška a preto nebol na dražbě přítomný. 

VYZÝVÁM: 
1. Všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku 
svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa 
bude na ich nároky prihliadať len podl'a obsahu spisov. 
2. VeriteFov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti najneskór do začatia dražby, inak 
móže vydražitel' dlh prevziať. 
3. Oprávněné osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu /§ 55 odsek 1, zák.č. 
233/95 Z.z. sa preukázalo pred začatím dražby, inak by sa také práva nemohli uplatnit' na 
ujmu vy dražíte Fa, ktorý bol dobromyseFný. 

UPOZORNENIE 
Ak chce záujemca pri dražbě uplatnit' svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskór 

pri zložení zábezpeky. Osoby, ktoré majů k nehnuteFnostiam predkupné právo, móžu toto 
uplatnit' účast' na dražbě ako dražitelia. Predkupné právo udelením príklepu zaniká. 

PŘECHOD ZÁVAD A ÚŽITKOV 
Vydražitel' musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať věcné bremená, ktoré 

vznikli na základe osobitného právneho předpisu a nájomné práva. 

V Lipt. Mikuláši dňa 25. február 2015 

Doručí sa: 
PodFa § 141 EP 




