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ZÁPISNICA 
O ROZVRHU VÝŤAŽKU DRAŽBY NEHNUTEĽNOSTI

(podľa § 160 Exekučného poriadku)


Na základe

1.  vykonateľného exekučného titulu –       č.       zo dňa       vydaného      , ktorým sa ukladá povinnému       zaplatiť pohľadávku       EUR a jej príslušenstvo       oprávnenému      ,

2.  návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie č.        zo dňa       na vymoženie      ,

3.  poverenia na vykonanie exekúcie č.       zo dňa      , ktoré vydal Okresný súd      ,

4. súhlasu oprávneného s exekúciou predajom nehnuteľnosti zo dňa      ,

som vykonal podľa § 134 až 166 Exekučného poriadku exekúciu predajom nehnuteľnosti.

Dňa        som vykonal dražbu nehnuteľnosti, a to                          , parcela 
č.       o výmere       m2 zapísanej na liste vlastníctva č.       kat. úz.         , ktorá je vo vlastníctve           v podiele      .
 
Príklep som udelil vydražiteľovi                         vo výške       EUR.

Okresný súd       schválil príklep uznesením č.       zo dňa      .

Ku dňu termínu dražby boli prihlásené nasledovné nároky na najvyššie podanie 
(§ 140 ods. 2 písm. j) Exekučného poriadku): 
                                                                                          vo výške                           EUR,
                                                                                          vo výške                           EUR,
                                                                                          vo výške                           EUR,
                                                                                          vo výške                           EUR.
Na rozvrhové pojednávanie sa nikto nedostavil.

Alternatíva:
Na rozvrhové pojednávanie sa dostavili: 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                


Výťažok dražby nehnuteľnosti vo výške       EUR, slovom       EUR som rozvrhol takto:

	§ 157 ods. 1 písm. a) Exekučného poriadku – súdne trovy a trovy exekúcie: 


pohľadávka                          vo výške     EUR uspokojená vo výške     EUR,

	§ 157 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku – pohľadávky z hypotekárnych úverov a komunálnych úverov slúžiace na krytie menovitej hodnoty hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií vydaných bankou vrátane výnosov z nich: 


pohľadávka                          vo výške     EUR uspokojená vo výške     EUR,

	§ 157 ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku – pohľadávky zabezpečené záložným právom zákonným, zmluvným, sudcovským alebo exekučným, zabezpečovacím prevodom práva, postúpením pohľadávky, prípadne obmedzením prevodu nehnuteľností vcelku podľa času vzniku záložného práva, prípadne vzniku obmedzenia prevodu nehnuteľností: 


pohľadávka                          vo výške     EUR uspokojená vo výške     EUR,

	§ 157 ods. 1 písm. d) Exekučného poriadku – pohľadávky oprávneného, dane, poplatky, clá a pohľadávky na poistnom na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie:


pohľadávka                          vo výške     EUR uspokojená vo výške     EUR,

	§ 157 ods. 1 písm. e) Exekučného poriadku – nedoplatky výživného splatné ku dňu rozvrhu: 


pohľadávka                          vo výške     EUR uspokojená vo výške     EUR,

	§ 157 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku – ostatné pohľadávky štátu: 


pohľadávka                          vo výške     EUR uspokojená vo výške     EUR,

	§ 157 ods. 1 písm. g) Exekučného poriadku – ostatné pohľadávky: 


pohľadávka                          vo výške     EUR uspokojená vo výške     EUR.


Proti rozvrhu výťažku neboli vznesené námietky.

Alternatíva:
Proti rozvrhu výťažku boli vznesené námietky: 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
Zápisnica o rozvrhu výťažku sa doručuje orgánom a osobám podľa § 161 ods. 1 Exekučného poriadku.

P o u č e n i e: Osoby a orgány, ktoré mali byť predvolané na rozvrhové pojednávanie 
(§ 154 ods. 1 Exekučného poriadku), a osoby, o ktorých nárokoch sa rozhodovalo na tomto pojednávaní, môžu vzniesť u exekútora námietky proti rozvrhu výťažku do troch dní po doručení tohto rozvrhu. O námietkach rozhoduje súd. Námietkam možno vyhovieť, len ak sa vytýkajú vady na ujmu toho, kto námietky podal, alebo ak súd zistí porušenie zákona.


V        dňa      


     
súdny exekútor






























