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OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

____________________________________________________________________________________________________

Zn. 40200818
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. h) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:
nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie
Karlova Ves, okres Bratislava IV, obec Bratislava – m.č. Karlova Ves na LV č. 3134 ako:



byt č. 116 na 12.p., vchod: Jurigovo námestie 7, ktorý sa nachádza v bytovom dome
súpisné č. 437, postavaného na parcelách č. 1158/1, 1158/2 a 1159, druh stavby: bytový
dom, popis stavby: Jurigovo námestie 5, 7, v celosti,
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 3723
/ 848518.

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.
Pozn.: Prislúchajúci spoluvlastnícky podiel k pozemku, na ktorom leží stavba s.č. 437 nie je
predmetom dražby nakoľko nie je vo vlastníctve navrhovateľa dražby.
Predmet dražby je vo výlučnom vlastníctve: Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, so sídlom:
Polianky 9, 841 01 Bratislava, IČO: 00 169 731, DIČ: 2020894711, zapísané v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 112/B - spoluvlastnícky podiel 1/1.
Navrhovateľ dražby: Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, so sídlom: Polianky 9, 841 01
Bratislava, IČO: 00 169 731, DIČ: 2020894711, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 112/B, ako vlastník predmetu dražby
Predmetná dražba sa mala konať dňa 17.05.2018 so začiatkom o 11:00 hod. na ul. Dunajská č. 4, 811
08 Bratislava – Staré Mesto, miestnosť: zasadačka č. 229, 2. posch. a bola registrovaná v notárskom
centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 1490/2018.
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Dražobník upustil od dražby v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. h) zákona o dobrovoľných
dražbách („ak bolo navrhovateľovi dražby alebo dražobníkovi vykonateľným rozhodnutím súdu alebo
vykonateľným rozhodnutím orgánu verejnej správy zakázané s predmetom dražby nakladať“).
V Bratislave, dňa 14.05.2018

…........…...............................
CREDITORS s.r.o.
Mgr. Jozef Hargaš
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