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Štefan Bakay, nar. 11.07.1977, št. občan SR, bytom: 985 42 Veľké Dravce č. 79 

zastúpený: Združenie na ochranu práv občana – AVES, IČO: 50 252 151 

Sídlo: Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava, reg. MV SR, č.: VVS/1-900/90-48449 

zast.: Stanislav Kollár, Eva Stupavská, Ladislav Nagy, 

Norbert Polakovič, Mgr. Igor Varga, Mgr. Ľubica Sýkorová 

e-mail: zdruzenie.aves@centrum.sk  tel.: 0907 908 869 

 

elektronické podanie, podpísané ZEP 

 

Exekútorsky úrad Levice  

JUDr. Ing. Jozef Buri, LLM – súdny exekútor 

Sídlo: Ku Bratke 3, Levice 

 

Sp. zn.: EX 7077/13 

 

 

Vec:  Odpoveď na výzvu  

 

Výzvou zo dňa 04.01.2019 ste opakovane vyzvali povinného, aby predložil vyhlásenie o svojom majetku, nakoľko 

nepreukázal svoje majetkové pomery v požadovanom rozsahu. Povinný prostredníctvom svojho zástupcu 

odpovedá na výzvu súdneho exekútora zo dňa 04.01.2019 a prostredníctvom svojho zástupcu činí toto ďalššie 

 

VYHLÁSENIE O SVOJOM MAJETKU 

 

1/  Potvrdenie o príjme – bolo Vám zaslané dňa 15.12.2018  spolu s pracovnou zmluvou, žiadne iné zamestnanie 

povinný nevykonáva. 

2/   Akcie, cenné papiere – povinný nemá žiadne. 

3/   Dlžníkov nemá povinný žiadnych, pohľadávky povinný nemá žiadne. 

4/   Povinný má veriteľov: OTP Banka – záväzok: záložné právo na sumu 45 000,00 EUR s príslušenstvom; Intrum 

Slovakia, s.r.o. – záväzok: 1 653,13 EUR;  VÚB Banka, a.s. – záväzok: 6 000,00 EUR s príslušenstvom, Consumer 

Finance holding – záväzok: 3 000,00 EUR s príslušenstvom. 

5/   Nie sú vedené žiadne exekúcie v prospech a ani v neprospech povinného. 

6/  Čislo účtu:12205767/5200 OTP Banka, ktorý je blokovaný Vašim exekútorským úradom a na ktorý od 

zablokovania účtu nechodia povinnému žiadne finančné prostriedky, výpisy z účtu nedostáva a na účte od 

zablokovania účtu nie je žiaden kreditný pohyb. 

7/   Z ÚPSVaR nepoberá povinný žiadne dávky. 

8/  Motorové vozidlo povinný nemá, hnuteľný majetok – bolo Vám oznámené 11.12.2018. 

9/  Povinný nepoberá žiadne štátne sociálne peňažné príspevky. Prídavky na nezaopatrené dieťa sú peňažným 

prostriedkom nezaopatreného dieťaťa povinného a jeho nezaopatrené dieťa poberá sirotský príspevok, ktoré sú 

vyplácané poštovou poukážkou – bolo Vám oznámené a zaslané spolu s rozhodnutím Sociálnej poisťovne dňa 
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11.12.2018.  

10/  Vkladná  knižka  v Poštovej Banke číslo: 000000-0071196290/6500, posledná transakcia na vkladnej knižke 

bola 22.3.2005, zostatok na knižke 4,48 EUR  – viď prílohu 

 

Povinný žije v spoločnej domácnosti len so svojou nezaopatrenou dcérou. Povinným je vyživované jedno 

nezaopatrené dieťa. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 11.01.2019 

 

 

Združenie na ochranu práv občana – AVES 

                 Mgr. Ľubica Sýkorová 

      Podpísané KEP zást. Eva stupavská 

 


