
EXEKÚTORSKÝ ÚRAD Košice
JUDr. Michal Mazúr, súdny exekútor

Jantárová 30, 040 01 Košice
č. tel.: 055/7287424

Úradné hodiny:  Pondelok – Štvrtok 8:00 - 11:00 a 12:00 - 16:00 a Piatok  8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:00
e-mailová adresa: judrmazur@pobox.sk

 *402/2018-51*  111EX 402/18 – 51

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
             (podľa § 140 Exekučného poriadku)  

Oznamujem,  že  na  základe  exekučného titulu    č.  36Cb/162/2017 zo  dňa  12.01.2018 vydaného 
Okresným súdom Košice II a poverenia na vykonanie exekúcie  č. 6118353057 zo dňa 23.10.2018 vydaného 
Okresným súdom Banská Bystrica.

sa bude konať dňa 11.05.2023 o 16:00 hod. 
na Exekútorskom úrade Košice, JUDr. Michal Mazúr, Jantárová 30, 040 01 Košice

dražba nehnuteľnosti, a to:

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 864 

 Obec: Poproč  Katastrálne územie: Poproč
 Okres: Košice - Okolie  Správa katastra Košice - okolie

PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape 

Parcelné 
číslo

Výmera v 
m2

Druh pozemku Spôsob 
využ.p.

Umiest. 
pozemku

Právny 
vzťah

Druh ch.n.

 939  55  Záhrada  4  1   
 946  112  zastavaná plocha a 

nádvorie
 15  1   

 948  53  zastavaná plocha a 
nádvorie

 17  1   

Stavby 

Súpisné číslona parcele 
číslo

Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. 
stavby

 711  946  Rodinný 
dom

 dom   1

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

Účastník právneho vzťahu:       Vlastník
2 RMTechnology, s.r.o., Svätoplukova 26, Košice, PSČ 040 01, SR   1/1
IČO :

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 865 

 Obec: Poproč  Katastrálne územie: Poproč
 Okres: Košice - Okolie  Správa katastra Košice - okolie

PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape 

Zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce Poproč dňa 29.03.2023



Parcelné 
číslo

Výmera v 
m2

Druh pozemku Spôsob 
využ.p.

Umiest. 
pozemku

Právny 
vzťah

Druh ch.n.

 944  373  zastavaná plocha a 
nádvorie

 19  1   

 951  89  Záhrada  4  1   

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

Účastník  právneho  vzťahu:        Vlastník
10  RMTechnology,  s.r.o.,  Svätoplukova  26,  Košice,  PSČ  040  01,  SR    1390/3600
IČO : 

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti je 5.700,- €, slovom päťtisícsedemsto eur. 

Výška zábezpeky je 2.850,- €, slovom dvatisícosemstopäťdesiat eur. 

Záujemca o kúpu draženej  nehnuteľnosti  je  povinný zložiť  zábezpeku v hotovosti,   šekom alebo 
prevodom peňažných prostriedkov na č.účtu SK4311110000000100738010, VS 04022018.

Najnižšie podanie podľa § 142 ods. 2 EP a znaleckého posudku č023/2023 zo dňa 10.03.2023, znalca 
Ing. Ľubomíra Vinca, z odboru Stavebníctva , je 5.700,- €, slovom päťtisícsedemsto eur. 

Najvyššie podanie  je vydražiteľ povinný  zaplatiť v lehote do 10 dní odo dňa udelenia príklepu  na č. 
ú. SK4311110000000100738010, VS: 04022018, pričom na  najvyššie podanie sa započíta zložená dražobná 
zábezpeka  zaplatená vydražiteľom.  

Zákonné vecné bremená: ..... nezistené.
Vydražiteľ  preberá  zákonné  vecné  bremená,  ktoré  viaznu  na  nehnuteľnosti  bez  započítania  na 

najvyššie podanie. 

Nájomné práva k nehnuteľnosti: ... nezistené.
Vydražiteľ preberá nájomné práva k nehnuteľnosti bez započítania na najvyššie podanie.

Záložné práva k nehnuteľnosti: .... nezistené.
Záložné práva k nehnuteľnosti, ktoré patrí oprávnenému udelením príklepu zanikajú.
Záložné práva, ktoré sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv po záložnom práve 

oprávneného, udelením príklepu zanikajú.

Vydražiteľ  musí  bez  započítania  na  najvyššie  podanie  prevziať  vecné  bremená,  ktoré  vznikli  na 
základe  osobitného  právneho  predpisu  a nájomné  práva.  Ak  osobitný  zákon  neustanovuje  inak,  voči 
vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva  viaznuce na nehnuteľnosti, ktoré 
sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie pred záložným právom oprávneného.

Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti, ktoré vzniklo na základe zmluvy príklepu zaniká.

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 pred termínom dražby  vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti lebo ak nepožiadajú o 
zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať; 



3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1), preukázali pred začatím 
dražby, inak takéto práva nebudú môcť byť uplatnené na ujmu dobromyseľného vydražiteľa; 

4. obec Poproč, aby v zmysle § 141 ods. 3 EP podstatný obsah vyhlášky uverejnila spôsobom v mieste 
obvyklým;                            

5. povinného, aby dňa 10.05.2023 o 15:00 hod. umožnil ohliadku draženej nehnuteľnosti.

Upozornenie 

Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti  predkupné  právo,  môžu toto právo uplatniť len na dražbe  ako 
dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. 

Všeobecné podmienky

Dražiteľom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa preukáže preukazom totožnosti, 
alebo právnická osoba, ktorá sa preukáže originálom výpisu z obchodného registra nie starším ako jeden 
mesiac, alebo jeho overenou kópiou, v zastúpení štatutárnym orgánom a to pred konaním dražby. Dražiteľ 
môže byť na dražbe zastúpený treťou osobou, na základe úradne overeného plnomocenstva nie staršieho ako 
jeden mesiac. 

Dražiteľ,  ktorý zložil zábezpeku, pred začatí,  dražby, sa zaregistruje a obdrží dražobné číslo, bez 
ktorého sa dražby nemôže zúčastniť.  Registrácia  na dražbu -  zápis  dražiteľov je  v deň konania dražby, 
najneskôr do času konania dražby (čas uzavretia registrácie je 15 min. pred začiatkom konania dražby). Po 
uzavretí  registrácie  sa  záujemca  nemôže  zúčastniť  dražby  ako  dražiteľ,  ak  v určenej  lehote  nezložil 
zábezpeku,  alebo  nebol  včas  zaregistrovaný.  Dražba  sa  koná  dovtedy,  kým  dražitelia  podávajú  vyššie 
podania ako bolo predchádzajúce. V priebehu dražby najnižší rozdiel medzi najnižšími podaniami je 300 €.

Pred začatím dražby  sú osoby prítomné na  dražbe  povinné  sa  preukázať  preukazom totožnosti 
a uviesť dôvod účasti  na dražbe.  Nesplnením tejto povinnosti  môže súdny exekútor zamedziť zotrvaniu 
týchto osôb v priestoroch exekútorského úradu.

Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať dražby  vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť 
exekútora. Ak súd udelenie  príklepu schválil a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ 
vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.

Neúspešným dražiteľom sa vráti dražobná zábezpeka najneskôr do 7 dní odo dňa konania dražby.

Poučenie: 

Proti dražobnej vyhláške nie je možné podať opravný prostriedok. 

Košice dňa 28.03.2023  
                

                                                          JUDr. Michal Mazúr
                                                             súdny exekútor

 
 

Dražobná vyhláška sa doručuje:
- osobám a orgánom uvedeným  v § 141 Exekučného poriadku 




	Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

