
VEREJNÁ‘WHLÁŠKA POLA

VYVESENÁ DŇA: 31 01 2017

_____

ZVESENÁ DŇA! J\ - 3 -03- 2017

PODPIS! olHJooo3976sss fl I H H h IIflI fl h I Ifl
súdny exekútor JUDr. Margita Rojčcko víl

Andreja K,,,etz 1], 01001 Žilina, tel 041/3333203
IČO: 37799622, DIČ: SK 1020355536, e- omlž: rcVcekovo?sionIhwsk

batikové spo;eiue: Slovenská sporňtebkz as., čúčn: SK63 0900 0000 0003 10916364. SIÍ‘IFTGIBASKBX
YATRA BANKA. as., č účtu: SKÓ5 1/00 0000 002629823273, SHIFT: TATRSKB.‘

MESTSKÝ ÚRAD
LIPT. MIKULÁŠ EX 253/I l-K

31 -- 27 Vyhláška

Sp Č
O dražbe nehnutcl‘nosti

Ev L ‘íJ 0.2 Odd.
/ ( ustanov enie 130 Fxekučného poriadku

súdny exekúior JUDr. Margita RoŤčeková so sídloni A,Kmeťa II, 010 Oj Žilina ozn a m tli C lermin konania
dražby nehnuteľnosti

nI Ča a miesto Lonania dražby:

dňa 3.3.2017 o 8.00 hodine

v kancelárii súdnelio exekútora JUDr. Margity Rojčekovej. A.Kmeťa Ii .01001 Žilina

na základe exektičnélio titulu rozsudok: rozsudok Č.8C 132/2010 zo dňa 08.12.2010, právoplatný 01.02.2011,
vykonateFný 01.02.2011. ktorÝ vydal Okresný súd Liptovský Mikuláš a povcrcnia na vykonanie exekúcie 5505028550,
vydaného Okresnýrn súdom v Liptovskom Mikuláši

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

hl Označenie nehnutcFnosti:

nchnutel‘nosti evidovaně na Okresnom úrade. odbor katastnílny Liptovský Mikuláš, k. ú. Liptovský Mikuláš na
LV Č. 5303-parcely registra „C“, parc. č. 5269/740 výmere 302 m2-zastavané plochy a nádvoria,
Sůpisné Č. 1574 na parcele Č. 526954-bytový dom, bytč. 39, vchod 2, poschodie 10. podicl na spoločných Častiach
a spoloČných zariadeniach domu a spluvlastnĺcky podicl na pozemku: 63201239800 vo vlastníctvc povinného

podleJe 113.

najnižšic podanie cena 9.950,-E. zábcepcka: 4.975,-E.

Slovom: dewiťtisicdeväťstopaťdesiateur. eábezpeka štyritisícdeväfstosedemdesiatpflťetir.

c/ Všeobecná hodnota nehnutel‘nosti: 9.950,-C

Zistená znaleckým posudkom Č. 195/2016, znalea Ing Dana Piatková. ul. hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš,
ceny dražených nehnuteľností boll určené sumou tak, ako je vyššie uvedené. Najnižšie podanie sa rovná všeohecnej
hodnote urČenej znaleckým posudkorn zníženej o závady, ktoré vydražitel‘ prevczme so započitanim na najvyššie
podanie a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nelmutel‘nost‘ou, ktoré vydražitel‘ prevezme 50 započitaním na
najvyššie podanie.

dI Výška záhezpeky: 4.975,-C

e/ Najnižšie podanie: 9.950,-C.



Zúujemcovia o kúpu draženej nehnutel‘nosti sů povinni ako zábezpeku zložíť polovicu najnižšieho podania, a to
v hotovosti, alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora, ato na č. účtu vedeného v PRIMA
BANKE SLOVENSKO, a.s., č. účtu: SKOS 5600 0000 007713705002/5600 ‚VS EX 253/11-K.

Najnižšie podanie je 9.950,- EUR.
Ak chce záujemca pri dražbe uplatnit‘ svoje predkupné právo, musí ho preukázat‘ najneskúr pri zložení zábezpeky.
Neůspešnému dražitel‘ovi sa dražobná zábezpeka vráti najneskůr do 7 dní odo dňa konania dražby.

fl Spósob zaplatenia najvyššieho podania:

Vydražiteľje povinný zaplatiť najvyššie podanie v Idiote do 30 dní, ktorá začina plynúť odo dňa udelenia priklepu
sůdnym exekútorom na účet súdneho exekútora vedený v PRIMA BANKE SLOVENSKO a.s., č. účtu: SKOS 5600
0000 007713705002/5600 ‚VS EX 253/11-K.

Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka.
Akje vydražitel‘om osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznucej závady na nehnutel‘nosti, neuplatňuje sa zníženie

ceny nehnutel‘nosti o hodnotu týcbto závad.
Pri niadených zmluvných vecných bremenách je vydražitel‘ právnytn nástupcom povinného.

g/ Závady, ktoré musí vydražitel‘ prevziať bez započitania na najvyššie podanie:

Vydraiiteľ musí bez započitania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného
právncho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, voči vydražiteFovi bez započitania na
najvyššie podanie pĎsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti.

lnak prevezme vydražitel‘ vecné bremená so započitaním na najvyššie podanie.
Predkupné právo k vydraženej nehnuteFnosti udelenirn priklepu ianiká.
Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.

h/ Prechod závad a úžitkov z nehnutcl‘nosti:

Po udelení priklepu prechádzajú na vydražitefa úžitky nehnuieľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dósledku
dražby.

1/ Oaovzdanie vydraženej nebnuteľnosti:

Po udeleni príklepu móže sa vydražitel‘ ujať držby vydraženej ved, o tomje povinný upovedornit‘ exekútora.
Ak vydražiteľ zaplatil najvyššic podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom

nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklcpu.
Udelenie príklepu podlieha schválcniu súdom. Súd rozhodne o schválení priklepu do 60 dni od doručenia žiadosti

exekútora na schválenie príklepu. Exekútor doručí súdu podklady na základe ktorých bol priklep udelený.
Ak súd udelenie priklepu neschválí, vydražiteľje povinný vrátíť vec povinnému, vydaf mu úžitky a nahradiť Škodu,

ktorú mu spósobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.

Výzva:

j/

Všetci, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, vyzývam ich, aby uviedli výšku svojich nárokov aj
s prfslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, zároveň upozorňujem, že inak bude na ich nároky
prihliadané len podFa obsahu spisov.

kJ
Vyzývam veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti a upozorňujem ich. že ak ncpožiadajú o zaplatenie

v hotovosti pred terminom dražby, rnóže vydražitel‘ dlh prevziaC.

II
Vyzývarn ‚ aby uplatnenie práv. ktoré nepripúšťajú dražbu / 55 ods. 2/ sa preukázalo pred začatirn dražby

a upozorňujem, že inak sa takéto práva nemóžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný.

Upozorncnic

m/
Upozorňujem, že osoby, ktoré rnajú k nehnuteľnosti predkupné právo, mĎžu ho uplatníť len na dražbe, ako dražitelia

a udulcním príklepu predkupné právo zaniká.



ni Čas a miesto obliadky nehnutel‘nosti:

Ohliadka nehnuteľnosti opísanc v hode h / tejto Vyhlášky sa vykoná na mieste samom dňa 2.3,20170 9.00 hod.
0/ Výzva povinnému:

Súdny exckútor vyzýva povinného, aby v urČenom Čase umožnil záujemcorn ohliadku nehnutel‘nosti. Povinný umožni

ohliadku draženej nehnuteľnosti v termíne určenom v dražobnej vyhláške, a to ‘za prílomnosti exekútora alcho jeho
‘La nic St fl Zi nU) v.

Na ŮčeIy oMladky draženej nchnutc[nosti je exekúLor alebo jeho zamestnanec oprávncný vyinócť si na draženú
nehnuteľnosť pristup.

Dražitelia, oprávnený, povinný. zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, atc sů pritomni na dražbe, můžu vzniesl‘

u súdneho exekútora námietkv proti udeleniu príklepu. Námietkv proti udeleniu príklepu může vzniest‘ do 3-dní odo
dňa konania dražby každý, komu v rozpore s ustanovením -u 141 ods.2 Exekučného poriadku nebola doručená
dražobiiá hláška. a preto nebol na dražbe pritomný.

Podrnknky dražby

Začiatok prezentácie účastníkov dražby je od 7.30 hod. do 7.55 hod. dňa 3.3,2017. v kancclárii súdnej exekútorky
JUDr. Margity Rojčekovej, A.Kmcfa 11,01001 Žilina.

Po zložení zábezpeky exekútor vyzve záujenicov, aby dražili.
Draží Sa osobne alebo prostrednictvom zástupcu. ktorý musí preukázať právo zastupovaf záujemcu vercjnou, alebo

úradne overenou listinou.
Dražiť nemůže exekútor poverený vykonanim exekůcic ani jeho zamestnanci, zapisovaleľ, ‘znalec, ktorý vypracoval

znalecký posudok na draženú nehnuteľnosť, povinný, manžel povinného, ak ide o nehnuieľnosť patriacu do
hezpodielového spoluvlastníctva manželov, vydražitel‘ uvedený v ust. * 143 ods. I a ani ten, komu nadobudnúf
neb nu W fliosť bráni osobitný predpis,

Najnwnši rozdiel medii navzájoin uasledujúcimi ponuk:tmi je 100,-E (stoeur).

Exckútor vyvesil dražohnú vyhlášku na svojej úradnej tabuli a zároveň požiadal obec v ktorcj obvode je
nctinutcínosf. ak podstatn obsah vhláškv uverejnila spásobom v mieste obvyklým. Zároveň požiada Správu
katalra. aby uvcrejnila vyhIůku na svojej úradnej tabuli.

Dražobná vyhláška bob bez zhytočného odkladu zaslaná Ministerstvu spravodlivosti na zverejnenie v Obehodnom
VC St ní ku.

V Žiline, dňa 25. 1.2017

JUDr. Margita Rojčeková
súdny eiekútor

nástupea sůdneho exekútora
.IUDr. Veroniky Kučavíkovej

l)ra?ohu;i nhláška Sa doručí
- pl)VJflT1Ý

— op «tv rur. Ý
— t,.oháin. klot ulaj ú L ne h‘i tileľnoi p red Lupo ú al cha u Ú VCC fl prát o

— (J t. od L‘or kanisi rálri
— colný úrad
— sociálna poist‘ovňa
— ‚dra‘olná paisl‘ov(ia
- ÚPS Vak
- daňoý úrad
- správa fin. kontroly
— obci, v klorcj Sa nchnulcfoosf nucliádza

ok‘resnúmu ÚradLI, v obvodu Llorúho je bydlisk‘o povinnJhu


