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VYHLÁŠKA

o draäbe nehnutehiosti
zodfta05.04.2019

VJm^eusL§-Mo^iaJml\^ona č:233/19?5 z-z: osúdnych exekátoroch aexekučnej ännosti
a o zmene a doplnení ďaféích zákonov, v zneni neskorších predpisov (ďalqr len Exekuénýporiadok)
vyhlasujem

dražbu nehnuteľností vo vlastnícfve povinného:
Zdcnek PetráS, nar.
04501 Moldava nad Bodvou

PREDMET DRAŽBY

NehnuteFností zapfsané na láste vlastnfctva č.1728
Okres:

Košice-okolie

Obec:

PoproÍ

Katastrálne územie: PoproÍ
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY reeistra "CH evidované na katflstrálnei mapc

Parcdné
fifslo

Uariest.

pozcmiku

Spôsob

m

Právny Druh ch.n.

pozemku

vzťah

66S

808

využ.p

záhrada

4

Výmera
2

Druh

ČASŤ B: VLASTNÍd A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por.
Ííslo

!ITÍ!Ík^l^° ?ÍMlv^r??\é Priez^sko> dátum narodenia, rodnr íislo (IČO),

a micsto trvalého pobytu (slďo) viastníka, spohivlastnídqrpodiel
nar.

PetráS Zdcnek, rod. Petrás, Ing.

ratíslava, PSČ 851 85, SR

Íadr^trvalébo pobytu >a ^klade poskítnutej súŕinno.li Rcgistra obyvateľov SR:

nad Bodvou)

5 01 Moldava

Sjfoluvlíistai'cky podie) : 1/1

^^^ "^S, ^!l^nv°Sb^aS^l^^ ^^I?(^ei^é2^bra SSiad3 Í°^d^ nSS?^Ž"uíI^a
nasledovne:

Vsťobecná hodnota nehnufcľnosti:

11.200,00 EUR

Výska zábczpchy stanovená na siunu:

S.600,OOEUH

(§ 142 ods. 1 ExekuCnéhoporiadku)
1/3

Zložená zábezpeka sa vydražiteľovi započíta na najvyššic podanie.

NajnižSie podanie sa rovná v§eobecnej hodnote nehnutel*ností stanovenej znaleckým posudkom na sumu vo výške'.
11.200,00 EUR

TERMÍN DRAŽBYNEHNUTEĽNOSTI:14.05.2019 o 10,30 hod.
Micsto konania dražby:

Exekútorský úrad Mgr. Jozefa Deáka, Homá 23, Banská Bystrica

Čas a micsto obhtíadky nehnutel'ností:

07.05.2019 u 9,3(1 hod.

Záujemcov oprcdmct dražby žiadam. aby sa vprípade záujmu o obhlmdku prcdmetu dmžby tclcfonicky ohlásili
najneskôr deft pred tennínom obhtíadky na t č. 048/4717 373 alebo 0905 584 525 (Ing. Richani Novanský),
Záyjemcovia^odnrôenú nehnutertiosť sú povinní žloÍiť ako zábezpeku polovicu zo väeobecnéj hodnoty
nchnuŕťľností, ato: na osobitný účet súdneho exekútora č. SK3709000000000302741963 vedený v'Slovenskej
sporiteftii, a.s. pobocke Banská Bystrica pod variabilným symbolom VS: 110714 alebo vdeň konania dražby
v hotovosti do pokladne súdneho exekútora v mieste konania dražby.

Podmienkou áčastí každého z prihlásených dražiteľovje zloženie zábezpeky (na osobitný účet súdneho exekútora alebo
do pokladne exekutora) najneskôr do 10,30 hod. v deň konania dražby.
Prezentácia draäiteľov: 10,30 hod. v deň konania draŽby

V pripade, že záujemca clice pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musi ho uplatniť najneskôr pri zložení

zábezpeky.

Spôsob zaplatenia najvySšieho podania: VydraŽiteľ je povinný zaplatiť najvyggic podanic v lchotc 30 dní, ktorá zaôína

^^,StÄÄ^Ä^k^p===rvedený
f

ZÄVADY, ktoré je vydražiteľ v zmysle § 153 ods.l ťxekucného poriadku povinný prevziať bez započitania na
najvyššie podanie povinný neuviedol.
r

ZAVADY,ktoré vydražiteľ v zmysle § 153 ods.2 Exekučného poriadku prevezme so zapoĎítaním na najvyšäie
potiame(vecne bremená), si môže prihlásiť do rozvrhu výťažku a budú uspokojené v súlade s ust. § 157 ods. 1 pism. d)
a § 159 Exekučného poriadku na základe znaleckého posudku neboli zistené.

Prechod závad a úžitkov z nelinutťľností: Po udelení prfklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj
závady, ktoré nczanikajú v dôslcdku dražby. Pri zriadcných zmluvných vccných bremcnách jc vydražitcľ právnym
nástupcom povinného.

IJstanovenic o ujatí sa držby vydraženej nchnutcľnosti: Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa
vydražiteľ môže ujať d r äb y vydraženej nehnuteFnosti.

^a^fôisi ^^2^0p^^iJyf1iS^eSe^ä^TJn^Tá^Se"^l^^^^hl^^ads^S^S^^?e^
príklepu.

V zmysle § 171 ods. 2 Exekucného poriadku: "Ak sa pre vymáhanu pohľadávht zriadfh zmlm'né sáložné právo skôr.

poradie exekučného záložného práva sa ríadi poradím tohto smluvného záhžného práva."

Prcdmctná cxckúciajc vykonávaná v prospcch C?ánpj^.>.zálo.z_nh^firi^. Pri výkonc záložného práva záložným
veriterom, ktorého zálozné pravo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie xáložných práv registrovaíié ako prvé, sa
záloh prevádza nezaťažený záiožnými právami ostatných záložných veriteľov.
r,

VYZYVAM
1.

všetícych, ktorí sú odkázam so svojiini nárokmi na najvysšie podanie, aby uvíedli výšku svojich nárokov aj
s prlslušenstvom vyťíslených ku dňu terminu dražby a preukázali ich listinaini, 'mák sa na ich nároky bude
prihliadať ten podľa obsahu spisov; ("prihlášky pohFadávok" žiadame zasielať v dvoch \Yhotoveniach vrátane

2f3

priloh);
2.
3.

'^^^ten^^^osÍ'^Kl^^M^l^^-^^^m^^^n^^^^S^a'^i^^d^^^"
^S^
°^' zaabfat^la^ľy,prfMkkto^é'^p^^faJiuaÍSto b^tzm$t^e2 ^iT' luj^ľkS^^i^1?^
vydražÍteFa.
UPOZORNENIE

Osoby, ktorc majd k dražcným nehnutďnostíam predkupné právo, môžu ho uplatnif len ako dražitelia. Udclen&n
príklepu predkupné právo zantká.
POUČENIE

Proti draäobnej vyhlá$ke nie sú prÍpustné námietky, ani Žiadny opravný prostriedok.

Mgr.JozefDeák
súdny exekútor

Poznámka: Na všetky protokoly v tejto veci uveďte číslo konania EX 1107/2014.
Za správnosť: JUDr. Mgr. Ľubomír Bačkor
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