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JUDr. Miroslav Šupa, súdny exekútor 
Exekútorský úrad Nitra 
so sídlom Kmeťkova 30, 949 01 Nitra 
Tel. : 03717723024; 7723025; 0905 129016 
e-mail: msupa2@exekutor.sk 
IČO: 37857207, DIČ: 1035347225 
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DRAŽOBNÁ VYHLA S KA 

EXEKÚTORSKÝ ÚRAD Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa 
Kmeťkova ul. č. 30, 949 01 Nitra 

vyhlasuje 
v zmysle ust. § 140 zákona č. 233/95 Z.z. 

VEREJNÚ DRAŽBU 

Predmet dražby: 
Nehnuteľnosť s príslušenstvom a súčasťami zapísaná na LV č. 4718, kat. územie Staré Mesto, obec BA-m .č. 

Staré Mesto, okres Bratislava 1 , ako : 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 4718 

Obec: Ba-M.č. Staré Mesto 
Okres: Bratislava 1 

Katastrálne územie: Staré Mesto 
Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor 

Stavby 

Súpisné čís l o na parcele 
číslo 

Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. 
stavby 
1 104756 9174/2 20 stánok 

Právny vzťa h k parcele na ktorej leží stavba 104756 je evidovaný na liste vlastníctva čís l o 1656. 

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

Účastník 
1 Z.I.K. 

právneho 
Stavebníctvo, 

vzťahu: 

a.s„ Kupeckého 8, Bratislava, PSČ 821 08, SR 
Vlastník 

1/1 

Vlastník predmetu dražby: Z.1.K. Stavebníctvo, a.s., Kupeckého 8, Bratislava, PSČ 821 08, SR, IČO: 
44 794118. 



Všeobecná hodnota nehnuteľnosti , ktorá je zároveň najnižším podaním na dražbe, bola určená podľa 
znaleckého posudku vypracovaného Ing. Igor Klačko, znalcom z odboru stavebníctvo, so sídlom 
Nešporova 1015/18, Šaľa, zapísaného v znaleckom denníku pod poradovým číslom 230/2017 zo dňa 
10.10.2017 na celkovú sumu 51.600,- EUR. 

Najnižšie podanie : 51.600,- EUR 

Výška zábezpeky: 25.800,- EUR 

Termín dražby: 11.12.2017 o 10,00 hod 

Miesto dražby: Exekútorský úrad, Kmeťkova 30, Nitra 

Termín obhliadky : 28.11.2017, 13,00 hod. v mieste nehnuteľnosti 

(po predchádzajúcom telef. kontakte s exekútor. úradom) 

Spôsob zaplatenia najvyššieho podania : bankovým prevodom alebo v hotovosti. 

Podmienky: 
1. Dražba je prípustná každej fyzickej osobe, ktorá má spôsobilosť na právne úkony, ako aj každej 
právnickej osobe , okrem cudzozemcov v prípadoch uvedených v § I 9a ods.2 zákona č. 202/ 1995 Z.z. 
Devízový zákon. Zástupca právnickej osoby, ktorá je záujemcom o dražbu, je povinný predložiť výpis z 
obchodného registra ako aj oprávnenie konať v jej mene. 
2. Záujemcovia o dražbu sú povinní zaplatiť zábezpeku uvedenú v tejto vyhláške v hotovosti alebo 
bankovým prevodom na účet Exekútorského úradu Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa vedený v 
Tatra banka a.s., pobočka Bratislava, č. ú. SK77 1100 0000 0026 2104 2229, VS: 17262013, najneskôr 
do termínu dražby tak, aby v termíne dražby bola dražobná zábezpeka na účte alebo v pokladni 
súdneho exekútora. Záujemcovi, ktorý nie je vydražiteľom, bude dražobná zábezpeka vrátená po ukončení 
dražby v hotovosti, ak bola zložená do pokladne exekútorského úradu v hotovosti a lebo bankovým 
prevodom na číslo účtu, z ktorého bola zábezpeka uhradená. 
3. Najvyššie podanie je vydražiteľ povinný zaplatiť najneskôr do 14 dní odo dňa udelenia príklepu na účet 
Exekútorského úradu Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa vedený v Tatra banka a.s., pobočka 
Bratislava, č. ú. SK77 1100 0000 0026 2104 2229, VS: 17262013 .. Na najvyšš ie podanie sa započítava 
zložená zábezpeka. 
4. Po udelení príklepu na najvyššie podanie sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, ak o 
tom vydražiteľ upovedomí súdneho exekútora. Udelenie príklepu podlieha schválen iu súdom. Ak súd 
schváli udelenie príklepu a vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom 
nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. 
5. Osoby, ktoré majú predkupné právo k uvedeným nehnuteľnostiam, môžu ho uplatniť na dražbe ako 
dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. 
6. Veritelia sa vyzývajú, aby vyhlásili, či ž iadajú 7..aplatenie v hotovosti s tým, že ak nepožiadajú o 
zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 

7. Uplatnen ie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu je možné preukázať najneskôr do začatia dražby na 
exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, Kmeťkova 30, Nitra. Inak tieto práva 
nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa. 
8. Všetci, ktorí sú odkázaní so svoj imi nárokmi na najvyššie podanie, uvedú výšku svojich nárokov i s 
príslušenstvom ku dňu dražby a preukážu ich listinami. Inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa 
obsahu spisov. 
9. Povinný Z.I.K. Stavebníctvo, a.s., Kupeckého 8, Bratislava, IČO: 44 794 118 sa vyzýva, aby v čase 
určenom v tejto dražobnej vyhláške umožnil záujemcom obhliadku predávaných nehnuteľností a to za 
prítomnosti súdneho exekútora JUDr. Miroslava Šupu alebo jeho zamestnancov. 
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Poučenie: 

Proti tejto dražobnej vyhláške nemožno podať žiadny opravný prostriedok ani 
námietky. 

V Nitre dňa 08.11.2017 

Dražobná vyhláška sa doručí: 
- osobám a orgánom uvedeným 

v § 141 Exekučného poriadku 

JUDr. Miroslav Šupa 
súdny exekútor 


