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VflTSENÁ DŇA: 16 -10- 2017 Vyhláška
o dražbc nehnutel‘nosti

ZVESENÁ DŇA 2 4 -11- 2017
PODPIS: (ustanovenie 130 Exekučného poriadku

súdny exekutor JUDr. Margita Rojčeková so sidlom A.Kmeťa II, 010 0l Žilina ozn a m u j e termín konania
dražby nehtiutefnosti

a/ Čas a miesto konania dražby:

dňa 24. 11.201708.00 hodinc

v kancelárii súdneho exekúwra JUDr. Margity Rojčekovej. A.Kmefa II .01001 Žilina

na základe exckučného titulu rozsudok: rozsudok č.8C 132ĺ2010 zo dňa 08.12.2010, právoplatný 01.02.2011,
vykonaieľný 01.02.2011, kto‘ vydal Okresný súd Liptovský Mikuláš a povcrenia na vykonanie exekúcie 5505028550,
vydaniho Okresnýrn súdom v Liptovskom Mikuláši

Povinný: František Švihovec, Podtureň 508,03301 Podhreziny, nar.:

hl Označenie nehnutel‘nosti:

nehnutcl‘nosti evidované na Okresnom úrade, odbor katastrálny Liptovský Mikuláš, k. Ú. Liptovský Nlikuláš na
LV Č. 5303-parcely registra „C“, parc. č. 5269/740 výmere 302 m2-zastavané plochy a nádvoria,
Súpisné Č. 1574 na parcele č. 526953-bytový doni. bytč. 39, vchod 2, poschodie 10, podiel na spoločných Častiach
a spoločných zariadeniach domu a spluvlastnicky podiel na pozemku: 6420/239800 vo vIastnic(ve povinného
v podicle 114, v podielc 116 (viď. rozsudok OS LiptovskS Mikuláš Č. 4C12/2017)

najnižšie podanie cena 15.875,-E. zábezpeka: 7.937,50 €

Slovom: pUtnásťtisícosemstosedemdesiatpüťeuro

c/ Všeobecná hodnota nchnutel‘nosti: 15.875,-f

Zistená znaleckým posudkom Č. 85/2017, znalca Ing. Jozefa Stehlíka, Pod Skalkou 809/l liX. 010 03 Žilina —

Považský Chlmec ceny dražench nehnutel‘nosti bůh určené sumou tak. ako je vyššie uvedené. Najnižšie podanie sa
rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady. ktoré vydražitel‘ prevezme So započitanim
na najvyššie podanie a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnuieínosfou, ktoré vydražiteľ prevezme so
započítanirn na najvyššie podanie.

di Výška zábezpeky: 7.937,50 E

ei Najnižšie podanie: 15.875,- E

Záujemcovia o kúpu draženej nehnuternosti sú povinni ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania, ato
v hotovosti, alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora, ato na Č. účtu vedeného v PRIMA
BANKE SLOVENSKO, as., č. účtu: SKOS 5600 0000 007713705002 ‚VS EX 2532011.



o/ Výzva povinnému:

Súdny exekútor vyzýva povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom ohliadku nehnuteľnosti. Povinný umožní
obliadku draženej nehnutel‘nosti v termine určenom v dražobnej vyhláške, ato za prítomnosti exekútora alebo jeho
zamesÉnancov.

Na účely ohliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymócf si na draženú
nehnuteľnosť prístup.

Dražhelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú pritomni na dražbe. můžu vzniesť
u súdneho exekúíora námietky proti udeleniu príklepu. Námietky proti udelcniu priklepu může vzniesť do 3-dní odo
dňa konania dražby každý, komu v rozpore s ustanovením -u 14t ods.2 Exekučného poriadku nebola doručená
dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný.

Podrnienky dražby

Začiatok prezentácie účastnikov dnžbyje od 730 hod. do 7.55 hod. dňa 24. 11. 2017v kancelárii súdncj exekútorky
JUDr. Margity Rojčekovej. A.Kmeťa 11.01001 Zilina.

Po zloženi zábezpeky exekútor vyzve záujemcov, aby dražili.
Draží sa osobne alebo prostrednictvom zástupcu. ktorÝ musí preukázaf právo zastupovať záujemcu verejnou. alebo

úradne overenou listinou.
Dražit‘ nemůže exekútor poverený vvkonanim exekúcie ani jeho zamestnanci, zapisovateL znalec, ktoiý vypracoval

znaleck posudok na draženú nehnuteľnosť. povinný, manžel povinného, ak ide o nehnuteľnosť patriacu do
bcz.podielováho spoluvlastníctva manželov, vydražiteľ uvedený v ust. 143 ods. I a ani ten. komu nadobudnúť
nchnuternosť bráni osobitný predpis.

Najmenši rozdiel medzi navzájorn nasledujúcimi ponukarnije 100.-E (stoeur).

Exekútor vvvesil dražobnú vyhlášku na svojej úradnej tabuli a zároveň požiadal obec v ktorej obvode je
nehnuternost‘, aby podstatný obsah vyhlášky uverejnila spósobom v miestc obvyklým. Zároveň požiada Správu
katastra. aby uverejnila vyhlášku na svojej úradnej tabuli.

Dražobná vyhláška bola bez zbytečného odkladu zaslaná Ministerstvu spravedlivosti na zverejnenie v Obchodnom
vcstnfku.

V Žilinc, dňa 09. 10. 2017

JUDr. Margita Rojčekovú
súdny exekúlor

nástupea súdneho exekútora
‚JUDr. Veroniky Kučavíkovej

Dražohn vyhláška Sa doničí
- povinný
- oprávnený
— nsnhám, ktoré rnajú k nehnutel‘nosti predkopné alcbo mé ccné právo
— OÚ, odbor katastrálny
— colný úrad
— sociálna poist‘ovňa
— zdraolná poistovňa
- ÚPSVaR
- daňový úrad
— správa lin. kontroly
— obci, v ktorej Sa nehnutel‘nosť nacliádza

L j L

— okrcsnému úradu, v nbvode kloréhoje hydlisko povinného


