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Oznámenie o upustení od dražby

Týmto V'
v zmysle ust. § 19 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z. z.
zasielame oznámenie o upustení od dražby.

Aktuálny
prehl'ad dražieb,
ako aj podmienky
účasti
www.drazobnaspo locnost.sk
alebo nás v prípade akýchkol'vek
02/59490127.

S pozdravom

nájdete
na naše] stránke
otázok kontaktujt
na t. č.
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Prílohy: Oznárneniä o upustení od dražby DD 487/2017
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02JNÁMENIE O UPUSTENí OD DRA

žsv

Dražobná s ooločnosť, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných draž eb v zmysle
príslušných. I stanovení zákona Č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č.
323/1992 ZtJ o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len "zákon ( dobrovoľných dražbách") upúšťa v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 prsr~. a) zákona.
o dObrovoFn~chdražbách od dražby nehnuteľností:
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Parcelné čí~lo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

678
679

zastavané plochy a nádvoria
záhrady

229
249

Stavby::
Súpisné čls o:

"
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: .

Stavba postavená na
parcele reg, "e" číslo:

0<

'0
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Poznámky - chart kteristika príslušnost' k ZÚ4P - EL:

Charakteristika:

Druh stavby:

II

rodinný dom
678
180
Prislušenstvb predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV: d obná stavba
- kotol, mur vaná dielňa, humno, plot čelný drevený, plot murovaný, plot záhradný vodovodná
prípojka, elel trická pripojka, kanalizácia do verejnej siete, spevnené plochy, spev ená plocha
betónová, vonkajšie schody, altánok a pod.
Predmet draž >ysa draží tak ako stojí a leží.
Predmetná dr~žba - prvé kolo dražby - sa mala konať dňa 04.12.2017 so začiatkom o 09:20 hod.,
miesto kona~ ia dražby: Palace Hotel PoJom, P. O. Hviezdoslava 22, 01001 Žilina, miestnosť .Biely
salónik"
Dražobník upustil od dražby v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) zákona
dražbách v zn eni neskorších právnych predpisov.
V Bratislave d

la
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527/2002 Z. z. o

brovofných

