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Dľažobná vyhláška
Srĺdny exekútoľ JUDľ. Pavol Holík, ExekútoľskýúľadBľatislava I,Záhradnícka 14
vyhlasuje opakovanú dľažbu spoluvlastníckeho podĺelu povĺnnéhona nehnutel'nostĺach
vo veci exekučnéhokonania

opľávneného: Všeobecnázdravotná poisťovňa' a'S.' Panónska cesta2,851 04 Bratislava,
lČo: :s 937 8]4
proti povinnému: Miroslav Schevela, ľ.č.
Pavla Hoľova 6|4111,841 08
Bľatislava-Devínska Nová Veso I O: 33 623 074
pre Sumu vo výške 861,84 € s pľíslušenstvom.

Onakovaná draźba sa uskutočnídňa l8 .08,,2022 na Exekútorskom úrade Bľatislava I.
Záhradnícka 14. 8l1 07 Bľatislava o 10:00 hod.
Začiatok prezentácie akontrola účastníkovzačne 15 minút pred zač,iatkom draŽby. Záujemca
o dražbu musí pľeukázat' svoju totožnosťa zapísat' sa do Zoznamu dľažiteľov.TotoŽnost' ýzická
osoba preukazuje platným dokladom. V pľípade,że je záujemca o dražbu ž'enatý (vydatá) a nemá
zrušené, ľesp. vyspoľiadané bezpodielové sploluvlastníctvo manŽelov, musí sa preukázat'
-splnomocnenín'l cd dľuhéhoz manž'ęlov, k zastupĺlvaniu pri nadobuclrrutí trelmutel'nosti dľažbou.
Ak je záu1emca o draŽbu právnická osoba, musí ten, kto je opľávnený konat' v jej mene, pteukázat'
právo dražit' menom tejto pľávnickej osoby. Ďalej musí pľeuk ázat' vykonanie zápisu právnickej
osoby do príslušnéhoregistra, ako aj svoju osobnú totoŽnost' pľeukázat' platným dokladom.
Záujemca o dražbu svojim podpisom do zoznamu dľažitęl'ov potvľdzuje súhlas s draŽobným
poľiadkom a pľedloŽí doklad o zložsni predpísane.j dľažobnejzábezpeky v stanovenom teľmíne.
Pľedmetom dratby sú spoluvlastnícke podiely povinného na nehnutel'nostiach:
v katastľálnom územíNová Lipnica, zapisanána LV ě' 733,
parcely ľegistra,,C" evidované na katastľálnej mape
parcela číslol 77lI, orná pôda vo výmere 48I mŻ,
paľcela číslo1 7713, orná pôda vo výmere 327 m2 ,
paľcela č,islo 17714' orná pôda vo výmeľe 327 m2,
parcely ľegistra ,'E" evidované na mape uľčenéhooperátu
parcela č,islo I77, oľná pôda vo výmeľe 829 mŻ,
vo vlastníctve 2 Miroslav Schevela' ľod. Schevela. naľ.
Hoľova 614ll\, 841 0l Bratislava, SR, vo vel'kosti spol uvlastníckeho podielu
a

v katastrálnom územĺNová Lipnica, zapísanána LV č.73O,
paľcely registľa ,,E" evidované na mape určenéhooperátu
paľcela č,islo 276, oľná pôda vo výmere 4068 mŻ,

Pavla
1/6

Vo Vlastníctve 2 Miľoslav Schevęla, rod. Schevela, naľ'
Horova 6141l1, 84l 01 Bľatislava, SR, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/6

Pavla

Podľa znaleckého posudku č,.91202Ż zo dňa 14.03.2022, Vypľacovaného Ing. Ivan Cebľom,
znalcom v odbore poľnohospodárstvo a Ing. Petrom Kovačovským, znalcom v odboľe
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, bola všęobecná hodnota dražených
spoluvlastníckych podielov povinného na nehnutęľnostiach stanovená na sumu vo výške 42.900.-€
(slovom štyľidsat'dvatisícdevät'stoeuľ).

145 ods. l Exekuěného poľiadku sú najnižšímpodaním pri výzve záujemcov o draženie
spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti tľi štvrtiny ceny určenej znaleckým posudkom, tj'
suma vo výške 32.175,_€ (slovom tľidsat'dvatisícstosedemdesiatpät' euľ). Zábezpeku tvoľí
polovĺca najnĺžšĺehopodanĺa, t.j. suma vo výške 16.087'50 c (slovom
šestnást'tĺsícosemdesĺatsedemeuľ a pät'desiat centov).

V zmysle $

Zábezpekuje potrebné zloŽit'prevodom na účetsúdneho exekútoľa, ěíslo SK92 1100 0000 0029
4803 6525, Tatra banka a.s., Bratislava (s udaním vaľiabilnéhosymbolu: u fuzických osôb rodné
ěíslo, u právnických osôb IČo), najneskôr deň pred vytýčeným teľmínom dražby. Zźnjemca o kúpu
nehnutęl'nosti, ktorý z|oŹil zttbezpeku a nestal sa vydľažiteľomdanej nehnuteľnosti, bude mu
vrátená draŽobná zábezpeka prevodom na účetdo 3 dní odo dňa jeho písomného oznámenia
súdnemu exekútorovi.

Vydľažiteľnehnutęľnosti je povinný zaplatiť rrajvyššie podanie v lehotę 30 kalendárnych dní
počítanýchodo dňa udelenia pľíklepu,na hoľe uvedený účetsúdneho exekútora'
Závady, ktoré vydražiteľ prebeĺábęz započ,itania ĺra najvyššiepodanie nie sú.

Ztxađy,ktoľévydraŽiteľ pľeberá so započítanímna najvyššiepodanie nie sú.

Po udelení pľíklepu prechádzĄu na vydrażlteľa uŽitky
nezanikajú v dôsledku ďľaŽby.

nehnuteľnosti, ako izávady, ktoré

Po udelení príklepu sa vydľaŽiteľ môže ujať drŽby nehnutęľnosti' Túto skutočnosť je vydražiteľ
povinný oznámit' písomnou foľmou súdnemu exekútorovi'
Vklad vlastníckeho pľáva vydrażiteľak vydraŽenej nehnutel'nosti sa vykoná zápisom do katastľa
nehnuteľnosti na zttklade ľozhodnutia súdu o schválení pľíklepuapo zap|atení najr,yššieho podania'
Yyzývajű sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli
výšku svojich náľokov aj s pľíslušenstvomku dňu termínu draźby apreukázali ich listinami, inak sa
bude na ich nároky prihliadat'len podľa obsahu exekučného spisu.

či Žiadajt zaplatenie svojich pohl'adávok
vhotovosti a upozorňujú sa, Že ak nepoŽiadaju ozaplatenię vhotovosti pľed termínom drażby,
Yyzývajű sa vęľitelia povinného, aby vyhlásili,
vydražiteľ môže ich dlh prevziat'.

osoby, ktoré môžu uplatnit' práva nepľipúšt'ajúcedraŽbu v zmysle $ 55 ods. 1 Exekučného
poriadku savyzývaju' aby uplatnenie týchto práv pľeukźza|i pred zaěatim draŽby, inak také práva
nemôŽu uplatnit' na

uj

mu dobľomyseľného vy draŹiteľ a.

osoby ktoľémajú k dľaženejnehnuteľnosti predkupné pľávo, môŽu toto právo uplatniť len

na

đražbęako dľaŽitelia. Ich pľedkupné pľávo udelením príklepu zaniká'

obhliadka dľaŽených nehnutęl'ností je stanovená na deň 09.08.2022 v čase o 10:00 hod. na miestę
samom.

Súdny exekútoľvyzýva povinného, aby v stanovený deň umoŽnil záujemcom o dražbu obhliadku

pľedmetnej nehnuteľnosti.

Poučenie
Proti draŽobnej vyhláške nie je prípustný Źiaden opľavný pľostľiedok a ani námietky

V Bľatislave dňa IL07.2022
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súdny exekútor

