Oznámenie o upusteni od dobrovoľnej dražby
PDS Č. 199/11-2013

Profesionálna dražobná

Dražobnik:

spoločnost\ s.r.o.

Masarykova 21, 040 01 Košice
IČO: 36 583 936
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 15388/V
zastúpená: Beárou Dzurikovou, konateľom spoločnosti
Vlaotnlci bytov n nebytových pno::ttorov bytového daniu

N .-vthovliltlpP dra.žby:

na ul. ČSA 17,19,21 v Moldave nad Bodvou, v zastúpení správcom
na základe zmlm')' o výkone správy Bodvate!, s.r.o., ul. Školská č. 5,
04501 Moldava nad Bodvou, IČO: 36210269,
zastúpené: Valériou Vincovou,

konateľom

Čas otvorenia dražby: 11.00 hod.

Dátum konania dražby:

16. januára 2014

Miesto konania dražby:

BUSINESS CENTRUM,
miestnosť, 2. poschodie

Opakovanie dražby:

prvá dražba

Kukučínova 7,

040 01 Košice, zasadacia

Predmet dražby: byt č. 1 na prízemí bytového domu, ul. ČSA v Moldave nad Bodvou, súpisné číslo: 726,
vchod: 17, zapisaný na LV č. 1926, nachádzajúci sa na parcele č. 1167 o výmere 719 m' podiel priestoru na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastrticky podiel k pozemku: 73/2096, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k.ú. ivIoldava naJ Bodvuu, ubee Ivloldava nad Bodvou, okres Košice okolie, Olu:esný úrad Moldava nad Bodvou. katastrálny odbor (ďalej len "predmet dražby").
Opis predmetu dražby: byt č. 1 sa nachádza na prízemí byrového domu, ul. ČSA vchod 17, v lv[oldave nad
Bodvou. Pozosráva z twch obytnj-cb miestnosti a príslušenstva. Podlahová plocha bytu j< 72,76 m'.
Práva a záväzky vÍaznuce na predmete dražby:

LV čo 1926
éast',,B'~ VL·jSTl\'ÍO A INÉ OPK-il NENÉ OSOBY
Poznámka

P-328113 zo dňa 16.12.2013~ poznamenáVi1 sa oznámenie o konaní opakov3Mj dobrovofnej
dražby Protesionalnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, KOŠtee,IČO: 36583936 na
nehnur. v časti A-l...V. bytový dom s.č.726, parc.č.1167, byt č.1 na prizemie, vchod č.17 na vlastnika
ZOltin sebestyén nar.18.1.1972 a Zlatica Sebestyénová rod. Czeranková nar.20.6.1974 v podiele
1/1. PDS-199IS·2013 Hr.' Č.2.746113

éast' "C~ t-IRCH1-:
Zilložné prno k bytu podla zákona 18211993 z.z. v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
22

Pod V 905111 Z1iad'Uje sa záložni> právo na neMu!. v časti A· LV, bytový dom s.č.726 na par.č.1167 zast.pl.a
nádv., byt č.1 na prízemí vo vchode č.17 so spoluvlast. podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu
7312096 na vlastnika Sel>estyén Zoltán nar. 18.1,1972 a Zlatica nar. 20.6.1974 v podiele 111, ktoré zabezpečuje
oohladavku SLSP. a.s.Tomäšikova 48. Brlltislava.IČO:00151653 - ú.č. 0660898610. č.Z.654111
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Iné Údaje:

B3 R-213/12

ul dňa 19.9.2012- zmena

trvalého pobytu - č.z.S54I12

Poznámka:
Bez zápisu.

Dražobník upustil od dražby z dôvodov uvedených v § 19 ods. 1 písm. a) z.č. 527/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov t.j: "na základe písomnej žiadosti navrhovateľadražby".
~

V Košiciach 15. januára 2014
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spoločnosť,

s.r.o.

ára Dzuriková, kona tel' spoločnosti
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