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JUDr. Lucia Ďuricová—súdnyexekútor 349EX252/19

Exekútorský úrad Čadca
so sídlom Námestie Slobody 59, 022 01 Čadca

IČO:40758290, IČ DPH: SKl 039131852

č.ú. SK7709000000005031719387, GIBASKBX2, SLSP, as.

IBAN: SK77 0900 0000 0050 3171 9387

tel. 0948126990,0902555602, lucia.duricova@ske.sk

Vyhláška o dražbe nehnutel‘nosti

(podl‘a 140 EXekučného poriadku)

Oznamujem, že na základe exekučného titulu - rozhodnutie súdu č.33Up/37/2019 Zo dňa
23.01.2019, vykonatel‘ný 26.02.2019 (Exekučný titul - platobný rozkaz Okresného súdu
Banská Bystrica sp. Zn. 33Up/3712019 zo dňa 23.01.2019, nadobudol právoplatnosť a
vykonatel‘nosť dňa 26.02.2019, a to v spojení s uznesením Č. k. 33Up/37/2019 Zo dňa
25.3.2019, ktorým bol odmietnutý odpor žalovaného proti platobnému rozkazu.), ktorý vydal
Okresný súd Banská Bystrica sa bude konať

dňa 16.12.2019 o hod. 9.00

v priestoroch EXekútorského úradu Čadca, Námestie slobody 59

Dražba nehnutel‘nosti:
Nehnuteľnosti zapísané na Lv č. 8543:
- Parcela CKN Č. 7121/4 o výmere 1 203 m2 zastavaná plocha a nádvorie
- Parcela CKN Č. 7121/44 o výmere 1 254 m2 zastavaná plocha a nádvorie
- Administratívna budova so súpisným Číslom 1921, druh stavby 1, postavená na
parcele CKN Č. 7121/4 zastavaná plocha a nádvorie
- Poradové Číslo vlastníka 1 — BRAAND GROUP, s.r.o., RevoluČná 752, 031 05
Liptovský Mikuláš, SR, ICO: 45262357
- Spoluvlastnicky podiel 1/1
- Katastrálne územie Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský
Mikuláš

Cena zistená znaleckým posudkom Č. 217/2019 predstavuje sumu 224 000,00 EUR ‚

slovom dvestodvadsaťštyritisíc EUR), ktorý vypracoval znalec Ing. Miroslav Todák,
Liptovský Mikuláš

Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom
zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme So započítaním na najvyššie podanie



a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnutel‘nosťou, ktoré vydražiteľ prevezme So

započítaním na najvyššie podanie.

Výška dražobnej zábezpeky je 112 000,00 EUR ‚ slovom jednostodvanásťtisk EUR

a dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť do piatich dni pred termínom konania dražby na

depozitný účet Exekútorského úradu v Cadci ‚ č.ú. SK7709000000005031719387, GIBASKBX,

SLSP, a.s. VS: 349EX252/19 resp. zložiť v hotovosti pred začiatkom dražby do pokladne

Exekútorského úradu, Námestie slobody 59, Čadca, najneskór 15 minút pred začatím dražby.

Dokladom o zložení zábezpeky je výpis 2 bankového účtu, príjmový pokladničný doklad.

Neúspešným dražiteľom bude dražobná zábezpeka vrátená do troch dní od vykonania dražby.

Spósob zaplatenia najvyššieho podania - vydražiteľje povinný zaplatiť najvyššie

podanie v Iehote 30 dní, ktorá začina plynúť odo dňa udelenia príklepu, na vyššie uvedený účet

súdneho exekútora, pričom na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka. Vydražitel‘ je

povinný bez započítania na najvyššie podanie prevziať závady, ktoré sú na nehnuteľnosti.

Záväzné podmienky dražby:
Dražiteľom může byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa preukáže preukazom

totožnosti, právnická osoba, ktorá sa preukáže originálom výpisu z OR, alebo jeho osvedčenou

k6piou, v zastúpení štatutárnym orgánom.

Dražba sa koná dovtedy, kým sa podávajú vyššie podania. V priebehu dražby najnižši rozdiel

medzi navzájom nasledujúcimi podanlami je 1 000,00 EUR, slovom jedentisíc EUR)

Po udelení príklepu sa může vydražiteľ ujaf vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť

súdneho exekútora.

Po udelení príklepu prechádzajú na vydražitel‘a úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré

nezanikajú v důsledku dražby.

Ak súd udelenie príklepu schválil, a ak vydražitel‘ zaplatil najvyššie podanie včas, stáva sa

vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia pr[klepu.

Vklad vlastníckeho práva vydražitel‘a k vydraženým nehnuteVnostiam sa vykoná zápisom do

katastra nehnuteVnosti na základe rozhodnutia súdu o príklepe a po zaplatení najvyššieho

podania.

Obhliadka draženej nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosti zapísané na LV Č. 8543:
- Parcela CKN č. 7121/4 O výmere 1 203 m2 zastavaná plocha a nádvorie

- Parcela CKN Č. 7121/44 O výmere 1 254 m2 zastavaná plocha a nádvorie

- Administratívna budova so súpisným číslom 1921, druh stavby 1, postavená na parcele CKN

Č. 7121/4 zastavaná plocha a nádvorie
- Poradové číslo vlastníka 1 — BRAAND GROUP, s.r.o., Revolučná 752, 031 05 Liptovský

Mikuláš, SR, ICO: 45262357
- Spoluvlastnícky podiel 1/1
- Katastrálne územle Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš

sa uskutoční dňa 10.12.2019 o 10.00 I,. Vyzývam povinného, aby v čase obhliadky

umožnil záujemcom obhHadku nehnuteYnosti.

Začiatok prezentácie účastníkov dražby je od 8.45 h V kancelárii súdnei exekútorky )UDr.

Lucie Duricovej, Námestie slobody 59, Cadca.



Vyzýva m

1. všetkých ‚ ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uvledli výšku
svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak
sa na ich nároky bude prihlladať len podľa obsahu spisov;

2. veriteľov, aby vyhlásili, či žladajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú O zaplatenie
v hotovosti pred terminom dražby, vydražitelt móže dlh prevziať;

3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím
dražby, inak takéto práva nemóžu byť uplatnené na ujmu vydražitel‘a, ktorý bol
dob romyseľný

Upozornenie

Osoby, ktoré majú na nehnuternosť predkupné právo, mňžu toto právo uplatniť len na dražbe

ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká,

Poučenie: Proti dražobnej vyhláške nle je prípustný žiaden opravný prostriedok

V Čadci, dňa 06. november 2019
JUDr. Lucia Duricová

súdny exekútor

Dražobná vyhláška sa doručí;
- osobám a orgánom uvedeným v 141 EP


