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Zn. 12100113 
 

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 Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, pre katastrálne 
územie Veľký Meder, okres Dunajská Streda, obec Veľký Meder na LV č. 3418 ako: 

 

• byt č. 8, na 4.p., vchod 32, v bytovom dome súp. č. 202 postavaného na parcele č. 
3696/201, 3696/202, 3696/203, 3696/204, 3696/205, 3696/206 a 3696/207, popis 
stavby: 7 poschodový obytný dom, druh stavby: Bytový dom, 

• podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
6140/761260, 

• spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6140/761260 k pozemku parcelám registra „C“ 
evidovaných na katastrálnej mape parcelné číslo 3696/201 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 192 m2, parcelné číslo 3696/202 zastavané plochy a nádvoria o výmere 188 
m2, parcelné číslo 3696/203 zastavané plochy a nádvoria o výmere 188 m2, parcelné 
číslo 3696/204 zastavané plochy a nádvoria o výmere 191 m2, parcelné číslo 3696/205 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2, parcelné číslo 3696/206 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 189 m2 a parcelné číslo 3696/207 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 191 m2. 

 
Predmet dražby - nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve:  

� Zákal Dávid, rodné priezvisko Zákal, dátum narodenia 26.12.1989, trvale bytom Záhradnícka 
606/30, 946 19 Číčov, SR – spoluvlastnícky podiel 1/2, 

� Bozó Peter, rodné priezvisko Bozó, dátum narodenia 09.09.1980, bytom Komárňanská 
202/32, 932 01 Veľký Meder - spoluvlastnícky podiel 1/2. 

 
Navrhovateľ dražby: Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s.č. 202 vo Veľkom 
Mederi postavanom na parcele č. 3696/201, 3696/202, 3696/203, 3696/204, 3696/205, 3696/206 a 
3696/207, ulica: Komárňanská 24, 26, 28, 30, 32, 34 a 36, okres Dunajská Streda, katastrálne územie 
Veľký Meder  v zastúpení: Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., so sídlom: 932 01 Veľký Meder, 
M. Corvina 1232/20, IČO: 34 112 502, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, 
vložka č. 821/T, ako záložný veriteľ. 
 



Oznámenie o upustení od dražby zn. 12100113 Strana 2 

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 03.03.2014 so začiatkom o 10:15 hod. na ul. Miletičova 24, 821 

08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom 
registri dražieb pod číslom NCRdr 356/2014. 
 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou (28.02.2014) 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 28.02.2014 
 
      …........…............................... 

CREDITORS s.r.o.   
Mgr. Jozef Hargaš 


