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U9 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DOBROVOĽNEJ 

DRAŽBY 

DD 62/2022 

U9, a.s. ako dražebník 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; 

PREDMET DRAŽBY A: 

Základná špecifikácia: 
Číslo LV: 
1828 

Okres: Šaľa;; 

Obec: Trnovec nad Váhom 

Katastrálne územie: TRNOVEC NAD VÁHOM 

Okresný úrad - katastrálny odbor: 

Šaľa 

Byt-spoluvlastnícky podiel 1/1 

Charakteristika (číslo bytu, 

vchodu, poschodia, adresa): 

s č. stavby (popis 

stavby - rod.dom s 2 

byt. jed.): 

Postavený 

na pare. č. 
Podiel priestoru na spoločných 

častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na 

príslušenstve: 

Bytový dom / Byt, číslo: 1, 

vchod: 1, prízemie 

433 407/28 8330/21011 

Právny vzťah k parcele na ktoré leží stavba 433 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 665. 

a 

PREDMET DRAŽBY B: 

Základná špecifikácia: 

Číslo LV: 
1828 •: 

Okres: Šaľa 

Obec: Trnovec nad Váhom ■■■ 

Katastrálne územie: TRNOVEC NAD VÁHOM 

Okresný úrad - katastrálny odbor: 
Šaľa - . : .  

Byt-spoluvlastnícky podiel 1/1 

Charakteristika (číslo bytu, 

vchodu, poschodia, adresa): 

s.č. stavby (popis 

stavby - rod.dom s 2 

byt. jed.): 

Postavený 

na pare. č. 

Podiel priestoru na spoločných 

častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na 

príslušenstve: 

Bytový dom / Byt, číslo: 2, 

vchod: 2, 1.p. 

433 407/28 12681/21011 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 433 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 665. 

a 
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PREDMET DRAŽBY C: 

Základná špecifikácia: 

Číslo LV: 
665 

Okres: Šaľa 

Obec: Trnovec nad Váhom 

Katastrálne územie: TRNOVEC NAD VÁHOM 

Okresný úrad - katastrálny odbor: 
Šaľa 

Pozemky pare. reg. „C“: spoluvlastnícky podiel 1/1 

Parcelné číslo: Druh pozemku: Výmera v n/: Poznámky - charakteristika - 

príslušnosť k ZÚO - EL: 

407/4 záhrada 218 
 

407/28 zastavaná plocha a nádvorie 652  

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 407/ 28 je evidovaný na liste vlastníctva 1828. 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. 

Predmetná dražba - prvé kolo dražby - sa mala konať dňa 13.06.2022 so začiatkom o 10:00 hod., miesto 

konania dražby: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4. 949 01 Nitra. .Modrý salónik" 

Dražobník upustil od dražby v zmysle § 19 ods. 1 písm. h) zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných 

dražbách v znení neskorších právnych predpisov. 

V Bratislave dňa 08.06.2022 

 

JUDr. Zuzana Škublová - splnomocnenec 
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