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Exekuční příkaz
Okresní soud v Uherském Hradišti rozhodl ve věci výkonu exekuce oprávněného:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČ: 00682420, se sídlem Štefánikova 27, 814 99
Bratislava proti povinnému: 1. Ing. Tibor Horony, r.č. 65 02 03/6904, bytem Pašovice 128,
687 56 Prakšice a povinnému: 2. Jana Horonyová, r.č. 66 51 17/0955, bytem Pašovice 128,
687 56 Prakšice, tak, že nařídil dne18.2. 2011 exekuci podle vykonatelného zmenkového
platobného rozkazu č.k. 9 Zm/4/09-17 vydaného Okresným súdom Trnava dne 29.9.2009,
k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 63.429,51 EUR s přísl., s tím, že povinní
jsou zavázáni spo společně a nerozdílně.
Provedením exekuce byl pověřen Mgr. Pavel Hanáček, soudní exekutor exekutorského
úřadu v Uherském Hradišti, Na Splávku 1182, 686 01 Uherské Hradiště, který rozhodl
takto:
I. Přikazuje se provedení exekuce prodejem nemovitostí v SJM povinného a to:
- domu č.p. 179, na pozemku p.č. st. 337, dále pozemku p.č. 465/5 a pozemku p.č. 2417,
takto vše také zapsáno na LV č. 388,
- pozemku p.č. 466/5, takto vše také zapsáno na LV č. 376, vedeno vždy Katastrálním
úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod, pro k.ú. Pašovice na Moravě,
obec Pašovice.
II. Povinnému se zakazuje, aby výše uvedené nemovitosti převedl na někoho jiného nebo
právně zatížil ( věcným břemenem, zástavním právem, nájmem, apod.)
III. Povinnému se ukládá, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního příkazu
oznámil pověřenému soudnímu exekutorovi, zda a kdo má k výše uvedeným nemovitostem
předkupní právo. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou.
IV. O nákladech oprávněného vynaložených k vymáhání splnění předmětného soudního
rozhodnutí v tomto exekučním řízení, jakož i o nákladech této exekuce, bude rozhodnuto
samostatným příkazem.
V. Exekuční příkaz se doručuje oprávněnému, povinnému, manželu povinného, přísl.
katastrálnímu úřadu a dalším osobám u nichž tak stanoví zákon.

Poučení o odvolání: Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek

V Uherském Hradišti dne 9.3. 2011
Mgr. Pavel Hanáček
soudní exekutor

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.1.2016. Připojení doložky provedl Mgr. Pavel
Hanáček, soudní exekutor dne 28.1.2016.

