
súdny exekútor JUDr.Ing. Pavol Malík EX-26/2010 
Exekútorský úrad v Žiline 
so sídlom Žilina, ul. l .mája č. 22 
tel/fax: 041/7234261, e-mail: malik.se@opticom.sk 

D R A Ž O B N Á V Y H L Á Š K A 
(podľa § 140 Exekučného poriadku) 

Oznamujem, že na základe exekučného titulu: 
rozsudku č. 30P 115/2007-49 zo dňa 16.1.2008, vydaného Okresným súdom Žilina, 

sa bude konať dňa 28.2.2014 o 9.00 hod. v Exekútorskom úrade JUDr.Ing. Pavla 
Malíka,l.mája č. 22, Žilina 

dražba nehnuteľnosti (spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 5/16) nachádzajúcej sa v kat. úz. Krasňany, 
zapísanej na LV č. 864 v Okresnom úrade, katastrálny odbor Žilina, a to: 

- stavba: dom č.s.20, postavený na pare. KNC 844/68 

ktorá je vo vlastníctve povinného Vladimír Stanco, rod. Stanco, bytom Krasňany 20 v podiele 5/16. 

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom je 15.600,- EUR. 
Výška dražobnej zábezpeky je 7.800,- EUR. 
Rozdiel medzi podaniami je 500,- EUR. 
Najnižšie podanie podľa § 142 ods. 2 Exekučného poriadku je 15.600,- EUR. 

Cena nehnuteľnosti 

Všeobecná hodnota draženej nehnuteľnosti bola určená znaleckým posudkom súdneho znalca Ing. Mariána 
Mrázika znalca z odboru stavebníctvo a odvetvie - pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľnosti a 
poruchy stavieb č. 191/2013, vypracovaným v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. 

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 
nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. 

Výška dražobnej zábezpeky 

Záujemca o kúpu draženej nehnuteľnosti je povinný ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania, 
a to v hotovosti alebo šekom, alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora 
č.0303594002/5600, VS 26/2010, IBAN: SK53 5600 0000 0003 0359 4002, B1C: KOMASK2X, vedený v 
Prima banke Slovensko a.s., pob. Žilina. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, 
musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. 

Záujemca musí zábezpeku zložiť alebo zloženie zábezpeky súdnemu exekútorovi preukázať 
najneskôr do začiatku dražby. 

Podmienky dražby 

Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu 
prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. 

Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať práv'o zastupovať záujemcu 
verejnou alebo úradne overenou listinou. 

Začiatok prezentácie účastníkov dražby je od 8.30 hod. do 9.00 hod. dňa 28.2.2014 na Exekútorskom 
úrade JUDr.Ing.Pavla Malíka, Žilina, ul. l .mája č. 22. 
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Spôsob zaplatenia najvyššieho podania 

Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní, ktorá začína plynúť dňom udelenia 
príklepu súdnym exekútorom, na účet súdneho exekútora č.0303594002/5600, VS 26/2010, 1BAN: SIC53 
5600 0000 0003 0359 4002, BIC: KOMASK2X, vedený v Príma banke Slovensko a.s., pob. Žilina. 

Závady, ktoré musí vydražiteľ 
prevziať bez započítania na najvyššie podanie 

Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnoti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v 
dôsledku dražby. 

Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi 

Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný 
upovedomiť súdneho exekútora. 

Vklad vlastníckého práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do 
katastra nehnuteľnosti na základe rozhodnutia súdu o udelení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania. 

Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ 
vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. 

Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky 
a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. 

Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na 
dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo 
dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku 
nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd. 

Vyzývam 

1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi 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 
prihliadať len podľa obsahu spisov. 

2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie 
v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 

3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného 
poriadku), preukázali pred začatím dražby; inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, 
ktorý bol dobromyseľný. 

Upozornenie 
Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. 

Udelením príklepu predkupné právo zaniká. 

Ohliadka nehnuteľnosti 

Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 27.2.2014 v čase od 14.00 hod. do 14.30 hod. na adrese Krasňany 
č. 20. Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to 
písomne na adrese exekútorského úradu, telefonicky na telefónnom čísle alebo elektronicky na e-mailovej 
adrese. 

Výzva povinnému 
Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom ohliadku draženej nehnuteľnosti. 

V Žiline dňa 7.1.2014 

Dražobná vyhláška sa doručí: 
-osobám a orgánom podľa § 141 Exekučného poriadku. 

JUDr.Ing. Pa^oWralík r ^eK0 t< )N 
súdny exekútor 


