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D{AŽOBNÚ VYHLÁŠKU
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‚ podFQ * 140 Exckučného poriadku
Č. záznarn;1, C. SPI5U,33_7 ktorou vyhlasuje

‚ Vyba‘wujc‘ DRAŽBU NEHNUTEENOST!

Čas a mlesto dražby: dňa 12. o k t 6 b r a 2017 o 10,00 hod.

v sídle Ezekútorského úradu POPRAD, Mgr. Viera Lesňákovú, Nám. si‘. Egfdla 95,2. posch.
Prczcnlácia dnžiteľov je stanovená na termIti od 9.30 hod. do 10.00 hod.

Predmet dražby:

Predmetom dražby sú nehnutel‘nosti:

zapísané na LV Č. 770, katastrálne územle OkollČné, vedeným Okresným úradom Liptovský
Mikuláš, katnstrálnym odborom nko byt Č. 15 na 8. poseli., vchod Č. 8 v bytovom dome s. Č. 627
ako stavba, bytový dom na parcele Č. 776/38 o výmcre 568 m2. PodJel prlestoru na spoločných
ČasUach si spoločných zuriadcnisich domu si spoluvlastnicky podJel k pozemku vo vel‘kostl podiclu
18/3336. Uvedené nehnutel‘nostl sú v podlelovom spoluvlastníctve povinného MHana Podhoránybo,
nar. 8.9.1965v 1/2 k celku.

Cena a naJnižšie podnnle:

Cena nehnutel‘nosti ‚ ktoró je všeobecnou hodnotou nchnutei‘nosti určená znaleckým posudkom Č.
176/2016 a ktotů je zároveň najnižšlm podanlmjc 28 000,00 EUR (slovom: dvadsat‘osemtlsfc EUR)

Výška zúbezpeky:

stanovená v súlade s * 142 ods. 1 Bxclwčného poriadkujc 14 000,00 EUR, (slovom: štrnásťtisíc
EUR), dražobnú zábezpekujc potrebné zložit‘ do troch dni prcd tenninom konania dražby na účet
Exckůtorského úradu, Č. ú. 14619023/5200, tBAN SK97 5200 0000 0000 1461 9023, VS 34807.

NaJnlžšie podnnie: 28 000,00 EUR

SpŮsob zaplatenla najvyššieho podanin:

Vydražitcľje povinný zaplutiť najvyššie podanie v lchote podľa 142 ods. do 30 dní od udclenia
priklcpu na vyššie uvedený účet súdneho cxekútora, priČom na najvyššie podanie sa započita zložená
zábezpeka.

Vydražitcľ po udelcni prlkiepu podra 150, ods. 1 Exekučného poriadku sa může ujaC držby
vydružcncj nehnuteVnosti a zároveň je povinný o tom upovedomiť eXekútora.



Podľa 150, ods. 2 ExckuČačho poňadku, Ú sůd udelcnie prlklepu schváli a akvydražitcF zaplatil najvyššie

podanie, sláva sa vydražiteľ vlastnikom nchnuteľnosli ku dňu udelenia prlklepu. Vydražitcľovi bude
vydražená uehnu(cľnosť zápisničnc odowdaná za účasti súdncho exekútora.

Výzva:

V sůlade s 100 ods. 2, plam. j) Exekučného poriadku sa vyzývajú všetky osoby, ktoré sú odkázané

so svojimi nárokmi na najvyššic podanie, aby uvicdli výšku svojich nárokov aj s prlslušcnstvom ku diu

tcnnfnu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na leh nároky bude prihliadať kn podřa obsahu

cxekuěných spisov.

V súlade s 140 ods. 2, písm. k) Exekučného poriadku vyzývajú si vedtcUa, aby vyhlásili, Či

žiadajú zaplatenic v hotovosti; ak ncpožindajů o zaplatcnic v hotovosti pred (cnnlnom dražby, vydntteľ

möže dlh prcvziať.

Vsůladc s *
ncpripúšt‘ajú dražbu,
vydražiteľa, ktorý bol

Upozornenle:

140 ods. 2, písm. 1) EXckučného podadku sa vyzýva, aby uplatnenie práv, ktoré
preukázali prcd zaČatlm dražby, inak takéto práva ncmóžu byť uplatncné na újmu

dobromysel‘ný.

Osoby, ktord ninjů na nehnutel‘nogt‘ predkupnň právo, rnóžu toto právo uplatnit‘ Jen na dražbe

oko drajitella. Svoje predkupnd právo musia preukázať súdnemu erekfnorovi najneskór pd zloženi

dražohnej zábezpeky. Udeien trn prtkkpu predkupnéprávo zaniká.

Po udelení prildepu precbádzajú na vydražitcľa úžitky nehnutcľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú

v důsledku dražby,

ObhHadka uehnuteľnostf:

Dňa 6.10.2017 o 10,00 hod. na miestc, kde sa naehůdza dražená nehnutcľnosť. Záujem o obhUadku

dražencj nchnuteľnosti je potrcbné dohodnúť aspoň Id dni vopred na I. Č. 0521772 4004.

V Poprade 5,9.2017

Doručuje Sa:
Subjektům uvedeným v * 14 Rxc, poriidku
Vyvescné na ůndncj tabuli dŘi 5.9.2017

kĺ
Mgr. Vjem Le ňáková

súdna exckútorka


