
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 
DD PS0329/13 

Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o. 
Košická 56, 821 08 Bratislava 
IČO: 45 684 618 
IČ DPH: SK 2023085152 
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
oddiel: Sro, vložka číslo: 66827/B. 
zastúpená: Kamil Kubovich, na základe Poverenia zo dňa 30.12.2011 

Navrhovateľ dražby: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 
Bajkalská 30, 829 48 Bratislava 
IČO: 31 335 004 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č. 479/B 
zastúpená: 
JUDr. Miroslav Chorvát, vedúci odboru vymáhania pohľadávok 
JUDr. Eva Rusnáková, právnik odboru vymáhania pohľadávok 

Dátum konania dražby: 

Čas otvorenia dražby: 

Miesto konania dražby: 

Opakovanie dražby: 

Predmet dražby: 

28.01.2014 

12:30 hod. 

Malá zasadacia miestnosť č. 9 na prvom poschodí, Hotel Empire, J. 
Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj 

prvá dražba 

súbor vecí 

LVč. Okresný úrad Okres Obec Katastrálne územie 

1800 Hlohovec Hlohovec Hlohovec Hlohovec 

Charakteristika (číslo 
bytu, číslo vchodu, 
číslo poschodia, 
adresa) : 

Súp.č. 
stavby: 

Postavená na 
pozemku -
parcele registra 
"C" evidovanej 
na katastrálnej 
mape: 

Druh a popis 
stavby: 

Podiel priestoru na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach 
domu súpisné Č. 418 a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku - parcele registra "C" 
evidovanej na katastrálnej mape ako: 
pare. č. 808, zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 331 m2, pare. č. 809, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 
566 m2 

Byt č. 1, na 1.p., vo 
vchode s.č. 418, 

v bytovom dome s.č. 
418 na Pribinovej ulici 

418/95 v Hlohovci 

418 808 
9 - 3 b.j. + 

nebyt. priestor 78 / 533 
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Byt č. 2, na 2.p., vo 
vchode s.č. 418, 

v bytovom dome s.č. 
418 na Pribinovej ulici 

418/95 v Hlohovci 

418 808 
9 - 3 b.j. + 

nebyt. priestor 159/533 

Byt č. 3, na 2.p., vo 
vchode s.č. 418, 

v bytovom dome s.č. 
418 na Pribinovej ulici 

418/95 v Hlohovci 

418 808 
9 - 3 b.j. + 

nebyt. priestor 119/533 

Priestor č. 7 - 7, na 1.p., 
vo vchode cukráreň, 
v bytovom dome s.č. 

418 na Pribinovej ulici 
418/95 v Hlohovci 

418 808 
9 - 3 b.j. + 

nebyt. priestor 177/533 

Spoluvlastnícky podiel 1/1. 
Predmet dražby sa draží ako celok, tak ako "stojí a leží." 

Opis predmetu dražby: 

Polyfunkčný dom s.č. 418 
Polyfunkčný dom so s. č. 418 je postavený na pare. č. 808, ako samostatne stojaci a má tvar písmena "U". 
Dom má prízemie ako i podkrovie. Nosná konštrukcia domu je murovaná z tehál "Porotherm" s hrúbkou 
muriva 40 cm a s 5 cm zateplením. Dom má 3 vchody s centrálnym schodiskom vedúcim z bytu č. 1 /1. p do 
bytu č. 3 / 2 . p, ako s vonkajších schodiskom vedúcim do bytu č. 2 / 2 p.. Byt je umiestnený v krajnej sekcii 
na prízemí. V polyfunkčnom dome sa nachádzajú 3 byty ako i cukráreň s výrobňou. Krovná konštrukcie 
sedlovej konštrukcie s vikiermi je s krytinou "Bramac". Stropy sú železobetónové dosky s rovným 
podhľadom. Vonkajšie omietky sú iba stierky na polystyréne - chýbajú omietky na báze umelých hmôt. 
Klampiarske konštrukcie úplné pozinkované, inštalovaný bleskozvod. Vek stavby polyfunkčného bytového 
domu so s. č. 418 na pare. č. 808, bol určený na základe predloženého kolaudačného rozhodnutia vydaného 
Mestom Hlohovec pod č.j. 1675/2003-MS, zo dňa 24.3.2003, avšak na "Cukrárne". Manžel vlastníčky 
nehnuteľnosti predložil i stavebné povolenie vydané OÚ v Hlohovci - odborom životného prostredia pod č.j. 
OŽP 2001/05098-IB, zo dňa 29.01.2001 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 05.03.2001, ktoré obsahuje 
realizovať priestory cukrárne, ako i troch bytových jednotiek. Vek stavby polyfunkčného domu ako i bytu v 
ňom je 10 rokov. Vzhľadom na stavebnú prepojenosť i s pôvodnou stavbou so spoločným vekom dožitia je 
životnosť 90 rokov. 

Byt č. 1 /1. p., vchod s. č. 418 na pare. č. 808 
Byt je jednoizbový 1. kategórie s príslušenstvom vstupu so schodiskom a s kuchyňou, miestnosti špajze, 
kúpeľne a samostatného WC. Podlaha v izbe je plávajúca a u ostatných miestností sú položené veľkoplošné 
keramické dlažby. Okná sú drevené "Euro". Vykurovanie bytu je ústredné cez plechové radiátory. V byte je 
vybudovaný rozvod teplej a studenej vody s napojením na centrálny zdroj, elektroinštalácie, televízie a 
zemného plynu. Byt nemá samostatné merania zemného plynu a elektriny. Byt je vo výbornom stave i so 
zohľadnením prvkov krátkodobej životnosti, ktoré sú relatívne nové viažuce sa k roku začatia užívania 
stavby spájajúca sa s rokom 2003. Bytové jadro je murované. Vnútorná povrchová úprava stien je s 
vápennými hladkými omietkami. V kúpeľni a u WC sú obklady stien s keramickým obkladom až po stropnú 
konštrukciu avšak chýbajú v kuchyni pri sporáku a dreze. Dvere sú osadené rámové s výplňou. Kuchyňa je s 
osadeným sporákom plynovým s elektrickou rúrou, umývacím drezom nerezovým. Dĺžka kuchynskej linky je 
na báze dreva s rozvinutou šírkou 2,40 m s umývacím drezom nerezovým s výtokovou pákovou batériou, 
digestor chýba. Vybavenie kúpeľne je s osadenou plástovou jednouchou vaňou s ručnou sprchou, ako i s 
umývadlom. Okná sú osadené drevené "Euro". Ohrievač je osadený v kotolni t.j. miestnosti patriacemu k 
nebytovému priestoru cukrárne. Celkovo možno hodnotiť byt ako rekonštruovaný s pôvodným typovým 
vybavením. Celková podlahová plocha bytu je 69,80 m2. 

Byt č. 212. p., vchod s. č. 418 na pare. č. 808 
Byt je päťizbový 1.kategórie s príslušenstvom chodby, kuchnyňou, špajzou, šatníkom, kúpelňou s WC, 
miestnosti kotolne a priebežnej chodby. Podlahy v izbách sú plávajúce podlahy resp. koberce a a u 
ostatných miestností sú položené veľkoplošné keramické dlažby v kúpelni a v kotolni však dlažba chýba. 
Okná sú drevené "Euro". Vykurovanie bytu je ústredné cez plechové radiátory. V byte je vybudovaný rozvod 
teplej a studenej vody s napojením na centrálny zdroj, elektroinštalácie, televízie a zemného plynu. Byt 
nemá samostatné merania zemného plynu a elektriny. Byt je vo výbornom stave i so zohľadnením prvkov 
krátkodobej životnosti, ktoré sú relatívne nové viažuce sa k roku začatia užívania stavby spájajúca sa s 
rokom 2003. Bytové jadro je murované. Vnútorná povrchová úprava stien je s vápennými hladkými 
omietkami. V kúpeľni a u WC chýbajú obklady stien s keramickým obkladom až po stropnú konštrukciu, sú 
urobené iba v kuchyni pri sporáku a dreze. Dvere sú osadené rámové s výplňou. Kuchyňa je s osadeným 
sporákom plynovým s elektrickou rúrou, umývacím drezom nerezovým, osadeným digestorom ako i s 
umývačkou riadu. Dĺžka kuchynskej linky je na báze dreva s rozvinutou šírkou 5,65 m s umývacím drezom 



nerezovým s výtokovou pákovou batériou. Vybavenie kúpeľne je s osadenou samostatnou sprchou, 
umývadlom ako i samostatným WC. Okná sú osadené drevené "Euro", i dvere vedúce na lodžiu. Celkovo 
možno hodnotiť byt ako rekonštruovaný s pôvodným typovým vybavením. Celková podlahová plocha bytu je 
175,79 m2. 

Byt č. 3 / 2. p., vchod s. č. 418 na pare. č. 808 
Byt je štvorizbový 1. kategórie s príslušenstvom haly, chodby a kúpeľne. Podlahy v izbách sú plávajúce 
podlahy resp. v jednej je koberec a u ostatných miestností chýba taktiež povrchové úprava z veľkoplošnej 
keramickej dlažby. Okná sú drevené "Euro". Vykurovanie bytu je ústredné cez plechové radiátory V byte je 
vybudovaný rozvod teplej a studenej vody s napojením na centrálny zdroj, elektroinštalácie, televízie a 
zemného plynu. Byt nemá samostatné merania zemného plynu a elektriny. Byt je vo výbornom stave i so 
zohľadnením prvkov krátkodobej životnosti, ktoré sú relatívne nové viažuce sa k roku začatia užívania 
stavby spájajúca sa s rokom 2003. Bytové jadro je murované. Vnútorná povrchová úprava stien je s 
vápennými hladkými omietkami. V kúpeľni a WC chýbajú obklady stien s keramickým obkladom až po 
stropnú konštrukciu. Dvere sú osadené rámové s výplňou. Vybavenie kúpelne je s osadeným umývadlom 
ako i s osadeným WC splachovacím. Okná sú osadené drevené "Euro", i dvere. Celkovo možno hodnotiť byt 
ako rekonštruovaný s pôvodným typovým vybavením. Celková podlahová plocha bytu je 82,85 m2. 

Cukráreň 1. p. na pare. č. 808 priestorč. 7-7 
Priestor cukrárne je s umiestnením na prízemí vytvárajúc "L" pokračujúc bytom č. 1/1 p a tak vytvárajúc tvar 
písmena "U". Podlahy u všetkých miestností sú položené s veľkoplošnou keramickou dlažbou. Okná sú 
drevené "Euro". Vykurovanie bytu je ústredné cez plechové radiátory a s vlastným kotlom Ú K, ktorý vykuruje i 
dva byty. V prevádzke nebytového priestoru je vybudovaný rozvod teplej a studenej vody s napojením na 
centrálny zdroj, ktorý slúži pre ohrev TÚV i pre ďalšie 2 byty . Prevádzka má samostatné meranie zemného 
plynu a elektriny. Predmetný nebytový priestor je vo výbornom stave. Ide o nebytový priestor, ktorý vznikol 
prestavbou pôvodného RD a s vytvorením prevádzky cukrárne so začatím užívania v roku 2003. Bytové 
jadro je murované. Vnútorná povrchová úprava stien je s vápennými hladkými omietkami, avšak v priestore 
výrobne zákuskov, zmrzliny a umývarky sú obklady stien až po stropné konštrukcie. Obklad steny je urobený 
i vo výdajný zmrzliny nad 1,35 m ako i na kuse vo vlastnej predajni cukrárne. Obklady stien sú urobené 
skoro až po stropnú konštrukciu v sociálnej časti ženy a muži ako i v umývarke pre pracovníčky výrobne. 
Dvere sú osadené plné hladké. Kuchyňa je s osadeným sporákom plynovým s elektrickou rúrou, umývadlom 
a ako i s nerezovým dvojdrezom v umývarke riadu s výtokovými pákovými batériami. Vo výrobní zmrzliny je 
nerezový dvojdrez s pákovou batériou a s umývadlom. V sociálnej časti muži je osadené umývadlo s 
pákovou nerezovou batériou ako i pisoár s WC, v sociálnej časti ženy je osadené umývadlo s pákovou 
nerezovou batériou ako i splachovacie WC, sociálnej časti pre zamestnancov je WC, sprcha a umývadlo s 
výtokovými pákovými batériami. Celková podlahová plocha bytu je 179,38 m2. 

Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby. 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby viaznucich: 

PLOMBA: 
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 2033/2013. 

POZNÁMKY: 
Na byt č.1na l.podl. - P 253/2013, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava, Oznámenie o vykonaní 
dobrovoľnej dražby zo dňa 16.08.2013 - výkon záložného práva č. V 1073/2005 predajom nehnuteľností 
založených v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., formou dobrovoľnej dražby v súlade so zákonom č. 
527/2002 Z.z. na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na spoločných častiach a zariadeniach domu s.č. 418 a 
na pozemky par.č. 808, 809 - č.z. 1398/13. 

Na byt č.2 na ll.podl. - P 253/2013, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava, Oznámenie o vykonaní 
dobrovoľnej dražby zo dňa 16.08.2013 - výkon záložného práva č. V 1073/2005 predajom nehnuteľností 
založených v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., formou dobrovoľnej dražby v súlade so zákonom č. 
527/2002 Z.z. na byt č. 2 na II. podl. a podiel 159/533 na spoločných častiach a zariadeniach domu s.č. 418 
a na pozemky par.č. 808, 809 - č.z. 1398/13. 

Na byt č.3/na ll.podl. - P 112/2011, Oznámenie o začatí výkonu záložného práva č. V 259/2006 veriteľom 
Štátny fond rozvoja bývania Bratislava formou dobrovoľnej dražby na byt č. 3 na 
ll.podl. a podiel 119/533 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky 
parc.č. 808, 809 - VZ 956/11. 

Na byt č.3 na ll.podl. - P 253/2013, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava, Oznámenie o vykonaní 
dobrovoľnej dražby zo dňa 16.08.2013 - výkon záložného práva č. V 1073/2005 predajom nehnuteľností 
založených v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., formou dobrovoľnej dražby v súlade so zákonom č. 



527/2002 Z.z. na byt č. 3 na II. podl. a podiel 119/533 na spoločných častiach a zariadeniach domu s.č. 418 
a na pozemky par.č. 808, 809 - č.z. 1398/13. 

Na nebytový priestor-cukráreň - P 253/2013, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava, Oznámenie o 
vykonaní dobrovoľnej dražby zo dňa 16.08.2013 - výkon záložného práva č. V 1073/2005 predajom 
nehnuteľností založených v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., formou dobrovoľnej dražby v súlade 
so zákonom č. 527/2002 Z.z. na cukráreň na l.podl. a podiel 177/533 na spoločných častiach a zariadeniach 
domu s.č. 418 a na pozemky par.č. 808, 809 - č.z. 1398/13. 

ŤARCHY: 
Na nebytový priestor - cukráreň: Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., Bratislava, IČO: 
31335004 podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľnú vec V 1073/2005 zo dňa 20.06.2005 zriadené na nebytový 
priestor - cukráreň na l.podl. a na podiel 177/533 na spoločných častiach a zariadeniach domu s.č. 418 a na 
p.č. 808, 809 - v.z. 974/05. 

Na nebytový priestor cukráreň - Záložné právo v prospech Daňového úradu Hlohovec podľa Rozhodnutia 
č.k.:647/320/33297/08/Fod zo dňa 16.10.2008, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu 
správcu dane. Vykonateľné dňa 28.10.2008, -v.z.2042/08; Z 1764/08 - právoplatné dňa 12.11.2008, -
v.z. 132/09. 

Na nebytový priestor cukráreň - Záložné právo v prospech Daňového úradu Hlohovec podľa Rozhodnutia 
č.k.:647/320/39411/08/Fod zo dňa 22.12.2008, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu 
správcu dane. Vykonateľné dňa 05.01.2009, Právoplatné dňa 20.01.2009, -v.z.198/09. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 1266/09 - Exekučný príkaz EX 467/2008 na zriadenie exekučného 
záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Bratislava, 
pobočka Trnava, zriadené na cukráreň na l.podl., byt. dom sč.418, pozemky p.č.808, 809, (Ex.úrad 
Dunajská Streda, súd. ex. JUDr. Rudolf Varga), -v.z. 1142/09. 

Na nebyt. priestor - cukráreň na l.podl. - Z 1995/09 - Exekučný príkaz EX 106/2009 - 12 zo dňa 21.12.2009 
na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná 
poisťovňa a.s.Bratislava, Krajská pobočka Trnava, zriadené na nebyt. priestor na l.podl., a na podiel 177/533 
na spoloč. častiach a zariadeniach byt. domu sč.418, a na pozemkoch p.č.808, 809, (Ex. úrad Dunajská 
Streda, súd. ex. JUDr. Rudolf Varga), -v.z. 1692/09. 

Na nebytový priestor cukráreň - Z 1282/2010 - Exekučný príkaz EX 1936/2009 - 11 na vykonanie exekúcie 
zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa 12.7.2010, zriadené na cukráreň/na l.podl. 
a na podiel 177/533 na spoločných častiach a zariadeniach byt.domu sč.418; p.č.808,809 v prospech 
Všeobecnej zdravotnej poisťovňe,a.s.Bratislava, Krajská pobočka Trnava (IČO: 35937874) , ( Ex.úrad 
Dunajská Streda, súd.ex.JUDr.Rudolf Varga), v.z. 1113/10. 

Na nebytový priestor cukráreň - Z 1301/2010 - Exekučný príkaz EX 92/2010 na vykonanie exekúcie 
zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa 15.7.2010, zriadené na cukráreň/na l.podl. 
a na podiel 177/533 na spoločných častiach a zariadeniach byt.domu sč.418; p.č.808,809 v prospech 
oprávneného Home Credit Slovakia.a.s.,Piešťany ( IČ: 36234176), ( Ex.úrad Bratislava, súd.ex. Mgr.Kamil 
Liška), v.z. 1137/10. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 1246/2011, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Erik Tóth , 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť Ex 2369/09-30 zo dňa 
27.06.2011 v prospech oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava na cukráreň na I. podl. a 
podiel 177/533 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 
809-VZ 1071/11. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 197/2012, Exekútorský úrad Dunajská Streda, súdny exekútor JUDr. 
Rudolf Varga , Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 2264/2010-
18 zo dňa 27.01.2012 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, Krajská 
pobočka Trnava na cukráreň na I. podl. a podiel 177/533 na spoločných častiach a zariadeniach bytového 
domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 198/12. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 625/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1495/11 zo dňa 03.04.2012 
v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na cukráreň na I. podl. a podiel 177/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 603/12. 



Na nebytový priestor-cukráreň - Z 882/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 615/12 zo dňa 18.05.2012 
v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na cukráreň na I. podl. a podiel 177/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 808/12. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 884/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 45/12 zo dňa 18.05.2012 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na cukráreň na I. podl. a podiel 177/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 810/12. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 885/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 504/12 zo dňa 18.05.2012 
v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na cukráreň na I. podl. a podiel 177/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 811/12. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 1072/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 467/12 zo dňa 14.06.2012 
v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na cukráreň na I. podl. a podiel 177/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 921/12. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 1829/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 847/12 zo dňa 15.10.2012 
v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na cukráreň na I. podl. a podiel 177/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 1530/12. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 29/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1029/12 zo dňa 07.01.2013 
v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na cukráreň na I. podl. a podiel 177/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 139/13. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 30/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 2460/12 zo dňa 07.01.2013 
v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na cukráreň na I. podl. a podiel 177/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 140/13. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 426/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 2734/12 zo dňa 11.03.2013 
v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na cukráreň na I. podl. a podiel 177/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 501/13. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 427/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 2220/12 zo dňa 11.03.2013 
v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na cukráreň na I. podl. a podiel 177/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 502/13. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 428/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 2490/12 zo dňa 11.03.2013 
v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na cukráreň na I. podl. a podiel 177/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 503/13. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 532/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák , 
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 
1879/2011-ZZ zo dňa 20.03.2013 v prospech oprávneného SR Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou Bratislava, pob. Trnava na cukráreň na I. podl. a podiel 177/533 na spoločných častiach a 
zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 591/13. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 770/2013, Exekútorský úrad Bratislava, súdna exekútorka JUDr. Eva 
Ondrejková, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 311/12-45 
zo dňa 26.04.2013 v prospech oprávneného Československá obchodná banka, a.s., Bratislava na cukráreň 
na I. podl. a podiel 177/533 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky 
parc.č. 808, 809-č.z. 883/13. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 845/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1946/2010-9 zo dňa 16.05.2013 v prospech 



oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na cukráreň na I. podl. a podiel 177/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 884/13. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 846/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1958/2010-8 zo dňa 16.05.2013 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na cukráreň na I. podl. a podiel 177/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 885/13. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 847/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1675/2010-10 zo dňa 16.05.2013 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na cukráreň na I. podl. a podiel 177/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 886/13. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 848/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 2556/2010-9 zo dňa 16.05.2013 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na cukráreň na I. podl. a podiel 177/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 887/13. 

Na nebytový priestor-cukráreň - Z 1309/2013 - Exekútorský úrad Senica, Vladimír Podešla, súdny exekútor; 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 2735/2012 zo dňa 10.07.2013 v prospech 
Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Trnava, IČO: 30807484 na cukráreň na l.podl. a podiel 177/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu s.č. 418 a na pozemky par.č. 808, 809 - č.z. 1184/13. 

Na byt č.1/na l.podl. - Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne a. s. Bratislava (IČO:31335004) 
podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľnú vec V 1073/2005 zo dňa 20.06.2005, zriadené na byt.č.1/na l.podl. a 
na podiel 78/533 na spoloč.častiach a zariadeniach domu sč.418 a na p.č.808, 809; -v.z.974/05. 

Na byt č.1/na l.podl. - Záložné právo v prospech Daňového úradu Hlohovec podľa Rozhodnutia 
č.k.:647/320/33297/08/Fod zo dňa 16.10.2008, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu 
správcu dane. Vykonateľné dňa 28.10.2008, -v.z.2042/08; Z 1764/08 - právoplatné dňa 12.11.2008, -
v.z. 132/09. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Záložné právo v prospech Daňového úradu Hlohovec podľa Rozhodnutia 
č.k.:647/320/39411/08/Fod zo dňa 22.12.2008, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu 
správcu dane. Vykonateľné dňa 05.01.2009, Právoplatné dňa 20.01.2009, -v.z.198/09. 

Na byt č.1/na I. podl. - Z 1266/09 - Exekučný príkaz EX 467/2008 na zriadenie exekučného záložného práva 
na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.Bratislava, pobočka Trnava, 
zriadené na byt č.1/na l.podl., byt. dom sč.418, pozemky p.č.808, 809, (Ex.úrad Dunajská Streda, súd. ex. 
JUDr. Rudolf Varga), -v.z.1142/09. 

Na byt č.1/na l.podl. - Z 1995/09 - Exekučný príkaz EX 106/2009 - 12 zo dňa 21.12.2009 na zriadenie 
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa 
a.s.Bratislava, Krajská pobočka Trnava, zriadené na byt č.1/na l.podl., a na podiel 78/533 na spoloč. 
častiach a zariadeniach byt. domu sč.418, a na pozemkoch p.č.808, 809, (Ex. úrad Dunajská Streda, súd. 
ex. JUDr. Rudolf Varga), - v.z.1692/09. 

Na byt č. 1/na l.podl. -Z 1282/2010 - Exekučný príkaz EX 1936/2009 - 11 na vykonanie exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa 12.7.2010, zriadené na byt č.1/na l.podl.a na podiel 
78/533 na spoločných častiach a zariadeniach byt.domu sč.418; p.č.808,809 v prospech Všeobecnej 
zdravotnej poisťovňe,a.s.Bratislava, Krajská pobočka Trnava (IČO: 35937874) , ( Ex.úrad Dunajská Streda, 
súd.ex.JUDr.Rudolf Varga), v.z.1113/10. 

Na byt č.1/na l.podl. -Z 1301/2010 - Exekučný príkaz EX 92/2010 na vykonanie exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa 15.7.2010, zriadené na byt č. 1/na l.podl.a na podiel 
78/533 na spoločných častiach a zariadeniach byt.domu sč.418; p.č.808,809 v prospech oprávneného Home 
Credit Slovakia, a.s., Piešťany( IČO: 36234176), ( Ex.úrad Bratislava, súd.ex.Mgr.Kamil Liška),v.z.1137/10. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 1246/2011, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Erik Tóth , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť Ex 2369/09-30 zo dňa 27.06.2011 v 
prospech oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 1071/11. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 197/2012, Exekútorský úrad Dunajská Streda, súdny exekútor JUDr. Rudolf Varga , 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 2264/2010-18 zo dňa 



27.01.2012 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, Krajská pobočka 
Trnava na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 
418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 198/12. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 625/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1495/11 zo dňa 03.04.2012 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 603/12. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 882/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 615/12 zo dňa 18.05.2012 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 808/12. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 884/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 45/12 zo dňa 18.05.2012 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 810/12. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 885/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 504/12 zo dňa 18.05.2012 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 811/12. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 1072/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 467/12 zo dňa 14.06.2012 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 921/12. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 1829/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 847/12 zo dňa 15.10.2012 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 1530/12. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 29/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1029/12 zo dňa 07.01.2013 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 139/13. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 30/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 2460/12 zo dňa 07.01.2013 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 140/13. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 426/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 2734/12 zo dňa 11.03.2013 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 501/13. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 427/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 2220/12 zo dňa 11.03.2013 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 502/13. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 428/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 2490/12 zo dňa 11.03.2013 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 503/13. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 532/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák , Exekučný 
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 1879/2011-ZZ zo 
dňa 20.03.2013 v prospech oprávneného SR Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava, 
pob. Trnava na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu 
súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 591/13. 



Na byt č. 1/na l.podl. - Z 770/2013, Exekútorský úrad Bratislava, súdna exekútorka JUDr. Eva Ondrejková, 
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 311/12-45 zo dňa 
26.04.2013 v prospech oprávneného Československá obchodná banka, a.s., Bratislava na byt č. 1 na l.podl. 
a podiel 78/533 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 
808, 809 -č.z. 883/13. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 845/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1946/2010-9 zo dňa 16.05.2013 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 884/13. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 846/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1958/2010-8 zo dňa 16.05.2013 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 885/13. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 847/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1675/2010-10 zo dňa 16.05.2013 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 886/13. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 848/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 2556/2010-9 zo dňa 16.05.2013 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 887/13. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 1108/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor JUDr. Pavel Šajánek, 
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 730/2013-19 zo dňa 
13.06.2013 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a 
podiel 78/533 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 
809-č.z. 1043/13. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 1186/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor JUDr. Pavel Šajánek, 
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 1395/2013-15 zo dňa 
25.06.2013 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a 
podiel 78/533 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 
809-č.z. 1088/13. 

Na byt č.1na l.podl. - Z 1309/2013 - Exekútorský úrad Senica, Vladimír Podešla, súdny exekútor; Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 2735/2012 zo dňa 10.07.2013 v prospech Sociálna 
poisťovňa Bratislava, pobočka Trnava, IČO: 30807484 na byt č. 1 na l.podl. a podiel 78/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach domu s.č. 418 a na pozemky par.č. 808, 809 - č.z. 1184/13. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 2119/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor JUDr. Pavel Šajánek, 
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 1662/2013-17 zo dňa 
31.10.2013 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a 
podiel 78/533 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 
809-č.z. 1894/13. 

Na byt č. 1/na l.podl. - Z 2248/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor JUDr. Pavel Šajánek, 
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 3126/2013-11 zo dňa 
19.11.2013 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Trnava na byt č. 1 na l.podl. a 
podiel 78/533 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 
809-č.z. 1993/13. 

Na byt č.2/na II.podl. - Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne a. s. Bratislava (IČO:31335004) 
podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľnú vec V 1073/2005 zo dňa 20.06.2005, zriadené na byt.č.2/na II.podl. a 
na podiel 159/533 na spoloč. častiach a zariadeniach domu sč.418 a na p.č.808, 809; -v.z.974/05. 

Na byt č.2/na II.podl. - Záložné právo v prospech Daňového úradu Hlohovec podľa Rozhodnutia 
č.k.:647/320/33297/08/Fod zo dňa 16.10.2008, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu 
správcu dane. Vykonateľné dňa 28.10.2008, -v.z.2042/08; Z 1764/08 - právoplatné dňa 12.11 2008 -
v.z. 132/09. 



Na byt č.2/na II.podl.- Záložné právo v prospech Daňového úradu Hlohovec podľa Rozhodnutia 
č.k.:647/320/39411/08/Fod zo dňa 22.12.2008, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu 
správcu dane. Vykonateľné dňa 05.01.2009, Právoplatné dňa 20.01.2009, -v.z. 198/09. 

Na byt č.2/na II.podl. - Z 1266/09 - Exekučný príkaz EX 467/2008 na zriadenie exekučného záložného práva 
na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.Bratislava, pobočka Trnava, 
zriadené na byt č.2/na II.podl., byt. dom sč.418, pozemky p.č.808, 809, (Ex.úrad Dunajská Streda, súd. ex. 
JUDr. Rudolf Varga), -v.z.1142/09. 

Na byt č.2/na II.podl. - Z 1995/09 - Exekučný príkaz EX 106/2009 - 12 zo dňa 21.12.2009 na zriadenie 
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa 
a.s.Bratislava, Krajská pobočka Trnava, zriadené na byt č.2/na II.podl., a na podiel 159/533 na spoloč. 
častiach a zariadeniach byt. domu sč.418, a na pozemkoch p.č.808, 809, (Ex. úrad Dunajská Streda, súd. 
ex. JUDr. Rudolf Varga), - v.z.1692/09. 

Na byt č.3/na II.podl. -Z 1282/2010 - Exekučný príkaz EX 1936/2009 - 11 na vykonanie exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa 12.7.2010, zriadené na byt č.3/na ll.podl.a na podiel 
119/533 na spoločných častiach a zariadeniach byt.domu sč.418; p.č.808,809 v prospech Všeobecnej 
zdravotnej poisťovňe,a.s.Bratislava, Krajská pobočka Trnava (IČO: 35937874) , ( Ex.úrad Dunajská Streda, 
súd.ex.JUDr.Rudolf Varga), v.z.1113/10. 

Na byt č.2/na II.podl. -Z 1282/2010 - Exekučný príkaz EX 1936/2009 - 11 na vykonanie exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa 12.7.2010, zriadené na byt č.2/na ll.podl.a na podiel 
119/533 na spoločných častiach a zariadeniach byt.domu sč.418; p.č.808,809 v prospech Všeobecnej 
zdravotnej poisťovňe,a.s.Bratislava, Krajská pobočka Trnava (IČO: 35937874) , ( Ex.úrad Dunajská Streda, 
súd.ex. JUDr.Rudolf Varga), v.z.1113/10. 

Na byt č.3/na II.podl. -Z 1301/2010 - Exekučný príkaz EX 92/2010 na vykonanie exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa 15.7.2010, zriadené na byt č.3/na ll.podl.a na podiel 
119/533 na spoločných častiach a zariadeniach byt.domu sč.418; p.č.808,809 v prospech oprávneného 
Home Credit Slovakia, a.s..Piešťany ( IČO: 36234176) , ( Ex.úrad Bratislava, súd.ex.Mgr.Kamil 
Líška), v.z. 1137/10. 

Na byt č. 2/na II.podl. - Z 1246/2011, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Erik Tóth , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť Ex 2369/09-30 zo dňa 27.06.2011 v 
prospech oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava na byt č. 2 na II.podl. a podiel 159/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - V Z 1071/11. 

Na byt č. 2/na II.podl. - Z 197/2012, Exekútorský úrad Dunajská Streda, súdny exekútor JUDr. Rudolf Varga 
, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 2264/2010-18 zo dňa 
27.01.2012 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, Krajská pobočka 
Trnava na byt č. 2 na II.podl. a podiel 159/533 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 
418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - V Z 198/12. 

Na byt č. 2/na II.podl. - Z 625/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1495/11 zo dňa 03.04.2012 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 2 na II.podl. a podiel 159/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 603/12. 

Na byt č. 2/na II.podl. - Z 882/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 615/12 zo dňa 18.05.2012 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 2 na II.podl. a podiel 159/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - V Z 808/12. 

Na byt č. 2/na II.podl. - Z 884/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 45/12 zo dňa 18.05.2012 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 2 na II.podl. a podiel 159/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - V Z 810/12. 

Na byt č. 2/na II.podl. - Z 885/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 504/12 zo dňa 18.05.2012 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 2 na II.podl. a podiel 159/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - V Z 811/12. 



Na byt č. 2/na II.podl. - Z 1072/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 467/12 zo dňa 14.06.2012 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 2 na II.podl. a podiel 159/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - V Z 921/12. 

Na byt č. 2/na II.podl. - Z 1829/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 847/12 zo dňa 15.10.2012 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 2 na II.podl. a podiel 159/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 1530/12. 

Na byt č. 2/na II.podl. - Z 29/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1029/12 zo dňa 07.01.2013 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 2 na II.podl. a podiel 159/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 139/13. 

Na byt č. 2/na II.podl. - Z 30/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 2460/12 zo dňa 07.01.2013 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 2 na II.podl. a podiel 159/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 140/13. 

Na byt č. 2/na II.podl. - Z 426/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 2734/12 zo dňa 11.03.2013 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 2 na II.podl. a podiel 159/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 501/13. 

Na byt č. 2/na II.podl. - Z 427/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 2220/12 zo dňa 11.03.2013 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 2 na II.podl. a podiel 159/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 502/13. 

Na byt č. 2/na II.podl. - Z 428/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 2490/12 zo dňa 11.03.2013 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 2 na II.podl. a podiel 159/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 503/13. 

Na byt č. 2/na II.podl. - Z 532/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák , Exekučný 
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 1879/2011-ZZ zo 
dňa 20.03.2013 v prospech oprávneného SR Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava, 
pob. Trnava na byt č. 2 na II.podl. a podiel 159/533 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu 
súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 591/13. 

Na byt č. 2/na II.podl. - Z 770/2013, Exekútorský úrad Bratislava, súdna exekútorka JUDr. Eva Ondrejková, 
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 311/12-45 zo dňa 
26.04.2013 v prospech oprávneného Československá obchodná banka, a.s., Bratislava na byt č. 2 na 
II.podl. a podiel 159/533 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky 
parc.č. 808, 809-č.z. 883/13. 

Na byt č. 2/na II.podl. - Z 845/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1946/2010-9 zo dňa 16.05.2013 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 2 na II.podl. a podiel 159/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 884/13. 

Na byt č. 2/na II.podl. - Z 846/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1958/2010-8 zo dňa 16.05.2013 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 2 na II.podl. a podiel 159/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 885/13. 

Na byt č. 2/na II.podl. - Z 847/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1675/2010-10 zo dňa 16.05.2013 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 2 na II.podl. a podiel 159/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 886/13. 

Na byt č. 2/na II.podl. - Z 848/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 2556/2010-9 zo dňa 16.05.2013 v prospech 
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oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 2 na II.podl. a podiel 159/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 887/13. 

Na byt č.2na 2.podl. - Z 1309/2013 - Exekútorský úrad Senica, Vladimír Podešla, súdny exekútor; Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 2735/2012 zo dňa 10.07.2013 v prospech Sociálna 
poisťovňa Bratislava, pobočka Trnava, IČO: 30807484 na byt č. 2 na 2.podl. a podiel 159/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach domu s.č. 418 a na pozemky par.č. 808, 809 - č.z. 1184/13. 

Na byt č.3/na II.podl. - Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne a. s. Bratislava (IČO:31335004) 
podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľnú vec V 1073/2005 zo dňa 20.06.2005, zriadené na byt.č.3/na II.podl. a 
na podiel 119/533 na spoloč.častiach a zariadeniach domu sč.418 a na p.č.808, 809; -v.z.974/05. 

Na byt č.3/na II.podl. - Záložné právo v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania Bratislava (IČO:31749542) 
podľa Záložnej zmluvy vklad V 259/2006 zo dňa 21.03.2006, zriadené na byt č.3/na II.podl. a na podiel 
119/533 na spoloč. častiach a zariadeniach byt. domu sč.418, a p.č.808, -v.z. 378/06. 

Na byt č.3/na II.podl. - Záložné právo v prospech Daňového úradu Hlohovec podľa Rozhodnutia 
č.k.:647/320/33297/08/Fod zo dňa 16.10.2008, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu 
správcu dane. Vykonateľné dňa 28.10.2008, -v.z.2042/08; Z 1764/08 - právoplatné dňa 12.11.2008, -
v.z. 132/09. 

Na byt č.3/na II.podl. - Záložné právo v prospech Daňového úradu Hlohovec podľa Rozhodnutia 
č.k.:647/320/39411/08/Fod zo dňa 22.12.2008, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu 
správcu dane. Vykonateľné dňa 05.01.2009, Právoplatné dňa 20.01.2009, -v.z.198/09. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 1266/09 - Exekučný príkaz EX 467/2008 na zriadenie exekučného záložného práva 
na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.Bratislava, pobočka Trnava, 
zriadené na byt č.3/na II.podl., byt. dom sč.418, pozemky p.č.808, 809, (Ex.úrad Dunajská Streda, súd. ex. 
JUDr. Rudolf Varga), -v.z.1142/09. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 1995/09 - Exekučný príkaz EX 106/2009 - 12 zo dňa 21.12.2009 na zriadenie 
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa 
a.s.Bratislava, Krajská pobočka Trnava, zriadené na byt č.3/na II.podl., a na podiel 119/533 na spoloč. 
častiach a zariadeniach byt. domu sč.418, a na pozemkoch p.č.808, 809, (Ex. úrad Dunajská Streda, súd. 
ex. JUDr. Rudolf Varga), - v.z. 1692/09. 

Na byt č.3/na II.podl. -Z 1282/2010 - Exekučný príkaz EX 1936/2009 - 11 na vykonanie exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa 12.7.2010, zriadené na byt č.3/na ll.podl.a na podiel 
119/533 na spoločných častiach a zariadeniach byt.domu sč.418; p.č.808,809 v prospech Všeobecnej 
zdravotnej poisťovňe,a.s.Bratislava, Krajská pobočka Trnava (IČO: 35937874) , ( Ex.úrad Dunajská Streda, 
súd.ex.JUDr.Rudolf Varga), v.z.1113/10. 

Na byt č.3/na II.podl. -Z 1301/2010 - Exekučný príkaz EX 92/2010 na vykonanie exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zo dňa 15.7.2010, zriadené na byt č.3/na ll.podl.a na podiel 
119/533 na spoločných častiach a zariadeniach byt.domu sč.418; p.č.808,809 v prospech oprávneného 
Home Credit Slovákia,a.s.,Piešťany,( IČO: 36234176) ( Ex.úrad Bratislava, súd.ex.Mgr.Kamil Líška), 
v.z. 1137/10. 

Na byt č. 3/na II.podl. - Z 1246/2011, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Erik Tóth , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť Ex 2369/09-30 zo dňa 27.06.2011 v 
prospech oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava na byt č. 3 na II.podl. a podiel 119/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - V Z 1071/11. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 197/2012, Exekútorský úrad Dunajská Streda, súdny exekútor JUDr. Rudolf Varga , 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 2264/2010-18 zo dňa 
27.01.2012 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, Krajská pobočka 
Trnava na byt č. 3 na II.podl. a podiel 119/533 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 
418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 198/12. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 625/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1495/11 zo dňa 03.04.2012 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 3 na II.podl. a podiel 119/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - V Z 603/12. 
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Na byt č.3/na II.podl. - Z 882/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 615/12 zo dňa 18.05.2012 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 3 na II.podl. a podiel 119/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 808/12. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 884/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 45/12 zo dňa 18.05.2012 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 3 na II.podl. a podiel 119/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 810/12. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 885/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 504/12 zo dňa 18.05.2012 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 3 na II.podl. a podiel 119/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - V Z 811/12. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 1072/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 467/12 zo dňa 14.6.2012 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 3 na II.podl. a podiel 119/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - V Z 921/12. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 1829/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 847/12 zo dňa 15.10.2012 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 3 na II.podl. a podiel 119/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - VZ 1530/12. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 29/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1029/12 zo dňa 07.01.2013 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 3 na II.podl. a podiel 119/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 139/13. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 30/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 2460/12 zo dňa 07.01.2013 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 3 na II.podl. a podiel 119/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 140/13. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 426/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 2734/12 zo dňa 11.03.2013 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 3 na II.podl. a podiel 119/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 501/13. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 427/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 2220/12 zo dňa 11.03.2013 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 3 na II.podl. a podiel 119/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 502/13. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 428/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla , Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 2490/12 zo dňa 11.03.2013 v 
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 3 na II.podl. a podiel 119/533 na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 503/13. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 532/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák , Exekučný 
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 1879/2011-ZZ zo 
dňa 20.03.2013 v prospech oprávneného SR Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava, 
pob. Trnava na na byt č. 3 na II.podl. a podiel 119/533 na spoločných častiach a zariadeniach bytového 
domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 591/13. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 770/2013, Exekútorský úrad Bratislava, súdna exekútorka JUDr. Eva Ondrejková, 
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 311/12-45 zo dňa 
26.04.2013 v prospech oprávneného Československá obchodná banka, a.s., Bratislava na byt č. 3 na 
II.podl. a podiel 119/533 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky 
parc.č. 808, 809-č.z. 883/13. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 845/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1946/2010-9 zo dňa 16.05.2013 v prospech 
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oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 3 na II.podl. a podiel 119/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 884/13. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 846/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1958/2010-8 zo dňa 16.05.2013 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 3 na II.podl. a podiel 119/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 885/13. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 847/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1675/2010-10 zo dňa 16.05.2013 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 3 na II.podl. a podiel 119/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 886/13. 

Na byt č.3/na II.podl. - Z 848/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 2556/2010-9 zo dňa 16.05.2013 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č. 3 na II.podl. a podiel 119/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 418 a na pozemky parc.č. 808, 809 - č.z. 887/13. 

Na byt č.3na 2.podl. - Z 1309/2013 - Exekútorský úrad Senica, Vladimír Podešla, súdny exekútor; Exekučný 
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 2735/2012 zo dňa 10.07.2013 v prospech Sociálna 
poisťovňa Bratislava, pobočka Trnava, IČO: 30807484 na byt č. 3 na 2.podl. a podiel 119/533 na spoločných 
častiach a zariadeniach domu s.č. 418 a na pozemky par.č. 808, 809 - č.z. 1184/13. 

INÉ ÚDAJE: 
Nebytový priestor je výroba a predaj cukrárenských výrobkov; 
Nebyt. priestor-cukráreň/na l.podl. - podlahová plocha je 170m2; 
Byt č.1/na l.podl. je 1-izbový byt; 
Byt č.1/na l.podl.- podlahová plocha bytu je 72m2; 
Byt č.2/na II.podl. je 5-izbový byt; 
Byt č.2/na ll.podl.-podlahová plocha bytu je 153m2; 
Byt č.3/na II.podl. je 4-izbový byt; 
Bytč.3/na II.podl. - podlahová plocha bytu je 113m2; 

Znalecký posudok: 

Číslo znaleckého posudku: Meno znalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu: 

204/2013 Rajnoha Ľubomír Ing. 13. 10. 2013 126 000,00 EUR 

Najnižšie podanie: 

Minimálne prihodenie: 

Dražobná zábezpeka: 

Spôsob zloženia dražobnej 
zábezpeky: 

Adresa a číslo účtu na 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: 

126 000,00 EUR 

1 300,00 EUR 

20 000,00 EUR 

Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy 
dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s 
preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným 
spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou 
kartou. 

Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, č.ú.: 5019559480/0900 
vedený v SLSP, a.s., var. symbol: 32913. 

Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 

Doklad, preukazujúci 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: 

Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka. 

Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu 
dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet 
dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený 
dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove. 
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Spôsob vrátenia 
dražobnej zábezpeky: 

Úhrada ceny dosiahnu-
tej vydražením: 

Zloženie dražob. zábezpeky 
plat. kartou alebo šekom: 

Prechod práv a záväzkov 
viaznucich na predmete 
dražby: 

Obhliadka predmetu 
dražby/dátum a čas: 

Podmienky odovzdania 
predmetu dražby 
vydražiteľovi: 

Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, 
dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky 
bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. 
V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej 
lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená 
vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov 
zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca 
časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie 
dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej 
dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý 
spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je 
povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú 
nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady 
opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby 
vydražiteľom. 

Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 
dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet dražobníka, č.ú.: 
5019559480/0900 vedený v SLSP, a.s., var. symbol: 32913. Dražobná 
zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to 
neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo 
forme bankovej záruky. 

Nieje možné zloženie dražobnej zábezpeky platobnou kartou ani šekom. 

V zmysle § 151 ma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného 
práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom 
na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza 
nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov. 

V zmysle § 30, zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení 
neskorších predpisov, práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich 
na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva 
dražbou. 

Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak 
vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v 
ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov 
veci k spoluvlastníckemu podielu. 

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné 
alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu 
ich uplatniť na dražbe ako dražitelia. 

Obhliadka 1: 08.01.2014 o 15:00 hod. 
Obhliadka 2: 24.01.2014 o 09:30 hod. 

Organizačné pokyny: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa 
uskutoční pred cukrárňou "Lagúna" s.č. 418, na Pribinovej ulici v Hlohovci, 
občianska adresa: Pribinova 418/95, 920 01 Hlohovec. Kontaktnou osobou 
k obhliadke je p. Juraj Poročák, tel.: 0911 / 833 869. Bližšie informácie 
a pokyny na tel.: 02 / 322 02 735. 

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením 
príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo 
prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou 
o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po 
predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti 
vydražiteľa. 

Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet 
dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na 
nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa 
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Notár, ktorý osvedčí 
priebeh dražby 
notárskou zápisnicou: 

Poučenie: 

k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne 
potvrdí. 

Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci 
vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu 
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných 
prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. 

Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, 
vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné 
rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom 
si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií. 

JUDr. Jarmila Kováčová, Gajova 13, 811 09 Bratislava 

V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, 
môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať 
súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch 
mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby 
súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo 
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu 
hlásený trvalý pobyt. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť 
dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde takú 
žalobu, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho 
konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ 
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak 
vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky 
príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z 
dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného 
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom 
mieste a keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má 
k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku 
predmetu dražby. 

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, 
že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na 
dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa 
podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných 
dražbách v znení neskorších predpisov a dostavila sa s cieľom urobiť 
podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR. 

V Bratislave, dňa 

za Dražobníka: 

Kamil Kubovich 
na základe Poverenia zo dňa 30.12.2011 
Platiť sa oplatí s.r.o. 
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