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OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

____________________________________________________________________________________________________

Zn. 20101118
VYDRAŽÍME.to, s.r.o., so sídlom Mozartova 27, Bratislava 811 02, IČO: 45 717 915, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 67660/B 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 Dunajská Streda, katastrálny odbor, pre katastrálne
územie Jahodná, okres Dunajská Streda, obec Jahodná na LV č. 449 ako:


pozemok parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parcelné č. 1210/3, druh
pozemku: Ovocný sad, výmera: 1741 m2.

Vlastník predmetu dražby: Magdaléna Móroczová, rodné priezvisko Vargová, trvalé bydlisko Mostná
ulica 465/34, 929 21 Jahodná, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.
Navrhovateľ dražby: CON AMICO COMMERCIO s.r.o., so sídlom Ulica Gyulu Szabóa 6293/64A,
Dunajská Streda, PSČ 929 01, IČO: 46 540 610, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28842/T, ako záložný veriteľ.
Predmetná dražba sa mala konať dňa 12.04.2019 so začiatkom o 10:30 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 925/2019.
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Dražobník upustil od dražby v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. h) zákona o dobrovoľných
dražbách nakoľko bolo navrhovateľovi dražby alebo dražobníkovi vykonateľným rozhodnutím súdu
zakázané s predmetom dražby nakladať (spis. zn. 19Csp/40/2019, Okresný súd Dunajská Streda).
V Bratislave, dňa 11.04.2019

…........…...............................
VYDRAŽÍME.to, s.r.o.
Mgr. Jozef Hargaš
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