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JUDr. Peter Kuna, súdny exekútor
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zákonný násl upca po odvotanorn súdnoin exekúlorovi JUDr. Václav Ktna, Nitra

Exekútorský úrad, Miletičova 20, 821 08 Bratislava 2
č.ú.: SK9431000000004000962240 vedený v banke Prima banka Slovensko, a.s.
tel.: 02/55410091, e-mail: eukuna@eukuna.sk
Stránkové hodiny: Pondelok— Št‘rtok 9:00 11:00; 13:00
-

—

15:00, Podatelňa: Pondelok

—

Piatok 9:00

11:00, 13:00

—

15.00

Vyhláška o dražbe nehnutel‘nosti
(podl‘a 140 Exekučného poriadku)
Oznamujem, že na základe exekučného titulu rozhodnutia Č. 700-1310812209-GCO4/09 zo
dňa 20.1 0.2009 vydaného Sociálna poist‘ovňa Bratislava, pobočka Levice a poverenia na vykonanie
exekúcie Č. 5402*083784 zo dňa 10.08.2011 vydaného Okresným súdom Levice.
sa bude konat‘ dňa 10.10.2019 o 11:00:00 v Miletičova 20, 821 08 Bratislava 2

dražba nehnutel‘nosti

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA Č. 1153
Obec: Santovka
Okres: Levice

Katastrálne územie: Santovka
Okresný úrad Levice

PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape
Parcelné
Číslo
1603/1

Výmera v
m2
1072

Druh pozemku
Ostatné plochy

Spósob
využ.p.
30

Umiest.
pozemku
I

Právny
vzt‘ah

Druh ch.n.
‚

304

Por. číslo Priezvísko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO),
spoluvlastnícky podiel, miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník

právneho

vzt‘ahu:
Sebbk, Levická

1 Sebök Roderik r.
Dátum narodenia:
08.11.1975

31/2,

Santovka,

PSC

935

87,

Vlastník
SR
1/2

Znalecký posudok pod číslom 199/2019 vypracoval súdny znalec Ing. Zoltán ÉDER, súdny znalec v
odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnutel‘ností, evidenčně číslo znalca 914227.
-

Obhliadka predávanej nehnutel‘nosti sa uskutoční podl‘a telefonickej, príp. e mailovej dohody so
súdnym exekútorom ( tel.č. 02/55410091). Zároveň vyzývam povinného, aby v určenom čase
umožnil záujemcom obhliadku.
-

Všeobecná hodnota pozemku v celosti je určená znaleckým posudkom vo výške 6.700,- EUR,
slovom šesťtisícsedemsto eur; všeobecná hodnota podielu 1/2 pozemku vo vlastníctve povinného
predstavuje
sumu
Výška
3.350,EUR.
zábezpeky
je
1.675,- EUR,
slovom
tisícšest‘stosedemdesiatpät‘ eur.

Najnižšie podanie podl‘a

142 ods. 2je 3.350,- EUR, slovorn trítisíetristopäfdesiat eur.

Súdny exekútor nemá vedomost‘ o závadách, ktoré
podan je.

musí

vydražitel‘ prevziat‘ bez započítania na najvyššie

Dražobnú zábezpeku je treba zložit‘ vkladom na účet súdneho eiekútora Č. SK94 3100 0000 0040 0096 2240,
ktorý je vedený v banke Prima banka Slovensko, a.s. Bratislava s uvedením VS 221520116 do termínu
dražby. Neúspešnému dražitel‘ovi sa dražobná zábezpeka viáti v lehote najneskór do 7 dní odo dňa konania
dražby.
Verejnej dražby sa móže zúčastnit‘ fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa na dražbe preukáže
preukazorn totožnosti. Osoba oprávnená konat‘ v mene právnickej osoby sa na dražbe preukáže úradne
overeným splnomocnením zúčastnit‘ sa dražby v jej mene a preukazom totožnosti.
Výška najrnenšieho rozdielu medzi dvorni nasledtijúcimi podaniarnije 100,-EUR.
Vydražiteľje povinný zaptatit‘ cenu najvyššieho podania zníženú o dražobnú zábezpeku v lehote do 14 dní
odo dňa udelenia príklepu a to vkladom na účet súdneho exekútora JUDr. Petra Kunu číslo účtu:
SK94 3100 0000 0040 0096 2240, ktorýje vedený v banke Prima banka Slovensko, a.s. Bratislava s uvedením
variabilného symbolu 221520116.
Ak vydražitel‘ nezaplatil najvyššie podanie včas, vykoná súdny exekútor opätovnú dražbu nehnutel‘nosti, kde
najnižšie podanie sa rovná 75%, najnižšieho podania určeného znaleckým posudkom. Vydražitel‘, ktorý
nezaplatil najvyššie podanie včas, je povinný zaplatit‘ rozdiel na najvyššorn podaní, náklady opätovnej
dražby a škodu, ktorá vznikne tým, že nezaplatí najvyšŠie podanie včas. Táto náhrada pripadne do
rozdel‘ovanej podstaty.
Po udelení príklepu móže sa vydražitel‘ ujat‘ držby vydraženej veci; o tomje povinný upovedomit‘ exekútora.
Ak vydražitel‘ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražitel‘ vlastníkom
nehnutel‘nosti ku dňu udelenia príklepu. Vydražitel‘ovi bude vydražená nehnutel‘nost‘ odovzdaná v lehote 10
pracovných dní odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva vydražitel‘orn k draženým nehnutel‘nostiam.
Ak súd udelenie neschválil, vydražitel‘je povinný vrátit‘ vec povinnému, vydat‘ mu úžitky a nahradit‘ škodu,
ktorú spósobil pri hospodárení s nehnutel‘nost‘ou.

Vyzývam

1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokrni na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov
aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude
prihliadat‘ len podl‘a obsahu spisov;
2. veritel‘ov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti
pred termínom dražby, vydražitel‘ rnóže dlh pľevziat‘;
3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšt‘ajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak
takéto práva nebudú uplatnené na ujmu vydražitel‘a;
4. povinného, aby v určenom čase sprístupnil nehnutel‘nosti na ich obhliadku.
Upozornenie

Osoby, ktoré rnajú k nehnutel‘nosti predkupné právo, móžu toto právo uplatnit‘ len na dražbe ako dražitelia.
Udelením príklepu predkupné právo zaniká.
Dražobná vyhláška sa doručí:
osobám a orgánom uvedeným v

-

-

v zmysle

141 ExekuČného poriadku

141 ods. 3 Exekučného poriadku vyvesujem dražobnú vyhlášku na svojej úradnej tabuli a

žiadarn obec, v ktorej je nehnutel‘nost‘, aby podstatný obsah vyhlášky uverejnila spósobom v mieste
obvyklým.
Poučenie: Pioti dražobnej vyhláške nieje prístupný žiaden opravný prostriedok a ani námietky

V Bratislave 2 dňa 04.09.20 19

jUDr. Peter Kuna
Súdny exekútor

