
 
 
 

CREDITORS s.r.o., Mozartova 27, 811 02 Bratislava, IČO: 43 891 870 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 50044/B 

tel/fax: 02/4364 0092, mobil: 0948 522 268 
drazby@creditors.sk 

 

 
OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                  
 

   Zn. 10601413 
 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. 
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o dobrovoľných dražbách“)  

upúšťa 

 

 v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností: 
 

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Nitre, Správou katastra Šaľa na liste vlastníctva č. 
6140, pre okres Šaľa, obec Šaľa, katastrálne územie Šaľa ako: 
 

• Byt č. 46 na 7.p., vchod: 24, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp. č. 584, 
postaveného na parcele č. 985/3, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: Bytový dom,  

• podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
186/10000,  

• spoluvlastnícky podiel o veľkosti 186/10000 na pozemku parcele registra „C“ 
evidovanej na katastrálnej mape parcelné č. 985/3 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 683 m2. 
 

Nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Jozef Farkas, rodné priezvisko Farkas, 
dátum narodenia: 21.02.1953, bytom Jazerná 584/24, Šaľa, PSČ 927 01, SR a Margita Farkasová, 
rodné priezvisko Lakatosová, dátum narodenia: 15.06.1953, bytom Jazerná 584/24 Šaľa, PSČ 927 01, 
SR – spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 
Predmetná dražba sa mala konať dňa 30.04.2013 so začiatkom o 11:30 hod. na ul. Miletičova 24, 821 

08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom 
registri dražieb pod číslom NCRdr 1934/2013. 
 
Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou (11.04.2013) zložil dražobníkovi na účely 

splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, 

v akom je povinný ich znášať. 

 

 

V Bratislave dňa 12.04.2013 
      …........…............................... 

CREDITORS s.r.o.   
Mgr. Jozef Hargaš 
/dražobník/  


