
Dľažobnik:

Navľhovateľ dľažby:

Dátum konania dľažby:

čas otvorenia dľažby:

Miesto konania dražby:

Opakovanie dľažby:

Pľedmet dľažby:
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Galanta
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Mostová 2,  811  02 Bratislava -Staré Mesto
lčo: 45 684 618
DIČ: 202 308 5152
0R OS Bratjslava  1,  oddiel:  Sro,  vložka či'slo: 66827/8

Všeobecná úveľová banka, a.s.
Oddelenie Vymähanie retailových úverov

%Iä?s3k,é3žiJly515,  828 90 Bratis!ava
OR SR Bratislava  1,  oddiel Sa,  vložka Č.  341/8

06,06.2022

10:00 hod.

Malá    konferenčná    miestnost',    v    sut.eréne,    Hotel    Spectrum,    Vladimíra
Clementisa  13,  917  01  Tmava,

pwá dražba
súboľ vec{

Okľe§

Galanta

Občc

Š_E_RTÉÉ

Paľcely ľegistra "C" €}vidované ria kata§tráinej mape:

Parcetnéčislo Dľuh pozemku výmera im2i

786/1 Zastavaná plocha a nádvorie 342
786/2 Zastavaná plocha a nádvorie 84
786/3 Zastavaná plocha a nádvorie 26
787 Záhrada 267

Katastľáln© úz©mjs

Dolný Čepeň

Opis pľedmetu dľažby: Dražba rodinný dom Sereď

Popis stavby:

Budova so  §úp.  č.  2075  na  pozemku  s  parc.  č.  786/2  v  kat.  ú.  Dolný  Čepeň,
vychádzajúc z  pĺ'edložených  dokladov,  ako  aj jej  skutočriého  účelu  užĺvariia
Pre  účely  stanovenia  jej  všeobecnej  hodnoty,  charakterizujem  ako  rodinný
dctm.   Budova  sa  nachádza  na  pozemku  s  parc.  č,.   786/2.  v  kat.   ú.   Dolný

Platii` sa  oplati. s.r.o.,  Mostová  2,  8il 02  Bratislava -Staré Mesto
Tcl.: +4212 322 02710-12,  Fax: +4212 322 02715,  E-ma" drazby@plalitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
lčo: 45 684 618,  DIČ: 2023085152
Spoločnosť je zapisaná v obchodnom registľi okresného súdu BA 1, oddiek Sro, vložka čm 66827/8



'
Čepeň,  v  zastavanom  území  mesta  Sereď,  medzi  rodinnými  domami  so
Štandardným  vybavenĺm,  mimo  obchodného  centra  mesta,  v  obytnej  časti.
Jednä  sa  Q  samostatne  stojacu  budovu,  murovanú,  § jedným  nadzemným
podlažim, b@z podpivnič,enia, va!bovou strechou.

Vek   budovy   som   stanovil   vychádzajúc   z   výsledkov   miestnej   obhl.iadky,
odbomého odhadu akc) aj Potvrdenie o veku stavieb, vydané Mestom Sereď,
Či§.   6/2022-P   zo   dňa   14.02.2022.    Na   základe   toho   budem   uvažovať
zahäjen.ie  uživania  od  roku  1956.   Prístavba  je  uŽívaná  od  roku   1971.   Na
rodinnom  dome  bola  počas  jeho  užívania  vykonávaná   potrebná   údržba.
Úclržba  prvkov  krätkodobej  životno§ti  je  zabezpečovaná.  V  roku  2007  až
2010 bola realizovaná úplnä rekonštrukcia -kontaktné zateplenie, vymenenä
vnútomých  vecleni  vody,  kanalizäcie,  elektroinštalácie,  Ústreclného  kúrenia,
plynu a vybavenia kuchyne a kúpeĺne,  ako aj keramických obkladov.  Údržba
prvkov     krátkodobej     Životnosti    je    zabezpečovaná.     Ftodinný     dom     je
vybudovaný  z  muí.ovacĺch  prvkov  a  technológií  bežne  používaných  v  Čase
výstavby,  s  eko!c!gickými  a  energeticky  primeranými  parametrami,   ktoré  v
p!nej    miere   zodpovedajú    predpísaným    technickým    požiadavkám    doby
vzniku.     Stavebné     práce     sú     vyhotovené     v    dobrej     kvalite     a     plne
zodpovedajúce  pre  úče(y   súčasného  využitia.  Vybavenie  je  štandardné   ~
vnútomé aj technické,  s reálne štandardným komfortom uživania -bývania.

Popis p®d!aäi:

Prvé nadzemné pod!ažle dispozične pozostáva z dvoch obytriých miestností,
chodby,  kuchyne s jedálen§kým kútom, skladu, kúpel`ne so záchodQm.

Základy  rodinného  clomu  sÚ  monolitické  železobetónové  základové  pásy  s
vodc}rovnou    izQláciou    proti   zemnej   vlhkQsti.    Podmurcwka   vyhotovená   z
monolitického   betónu   s   priememou   výškou   0,15   m.   Zvislé   konštrukcie
podlažia  sú  murované  z  tehál  v  prevažujúcej  skladobnej  hrúbke  0,30  m  +
kontaktiié  zateplenie  z  polystyrénu  hr.   0,08  m;  deliaf,e  pľiečky  sú   taktiež.
tehlové.    Vnútomé    omietky    na    podlaži    sú    väpenné    hladké.    Stropná
konštrukcia  pQdlažia  s  rcwným   podhľadom:  drevená  trámovä  s  homým   a
dc)lnýrn    dreveným    zäklopom    a    podhľadom    zo    sádrokartónu.    Krov    je
vyhotovený  ako  valbový  so  drevenou  stojatou  stolicou,  s  krytinou  strechy  z
pálených     škridiel    zn.     Tondach.     Klampiarske    konštrukcie     §trechy     sú
vyhotovené  z  obojstranne  pozinkovaného  plechu  farbenej,   úplné  strechy.
Fasádne   Qmietky   §Ú   na   celej   omietanej   plQche   steny   cmietky   na   báze
umelých  !átok  (bez Štruktúry),  obklady  nie  sú  vyhotovené.  Dvere  na  pQdlaž.Í
sú  drevené   hladké  plné  alebo  z@sklené  dýhované  do  kovových   zárubni,
okná  sÚ  plastové  s  izolačným  dvojsklom  a  opatrené  vnútcmými  kc)vovým
žaluziemy.     Podlahy     sÚ     v     obytných     miestnostiach     z     vel'kop!ošných

|a#:°V#kuFáťä'neĺté  Vj e°St:tsnt}ägnémíe::nn°v%tkačcnhé Súe,epkterYcákžéne pkoedr,%Tácjkéé    o
Elek{roinštalácia   podlažia   je   svetelná   ako   aj   motorickä,   podomietkovými
celoplastovými    káblami    Cu   jadrami`    Zdrojom   teplej    vody   je   elektrický
zásobníkový  ohrievač  vody,   umiestnený  v  kúpeľni.   Rozvod  vocly  je  z   Pe
potrubia,  studenej  a teplej z centrälneho zdroja.  Podlažie je odkanalizované
do  kanalizačnej  sú§tavy  mesta,  Vybavenie  kuchyne  pozc)stáva:  elektrický
sporäk   so   sklokeramickou   varnou   jednotkc)u,   elektrickQu   rúrou,   drez   je
oceľový  nerezový,  kuchynská  linka  je  z  materiálu  na  báze  dreva  celkovej
rozvinutej  šírky  3,20  m'.  Vnútorné  vybavenie  podlažia:  samostatná  sprcha,
umývadlo.   VodovQclné   batérie  sú   pákové   nerezové  so  sprchQu   1   kus   a
päkové  nerezové  v  počte  2  ku§y.  Záchod  je  splachovaci  a  umiestnený  v
kúpeľni.   Vnútorľ\é  obk!acly   sa   nachádzajú   v   preváž.nej   časti   kúpeľne   nad
výšky  1,35  m,  obloženie  samostatnej  sprchy,  kuchyne  pri  sporáku  a  clreze.
Elektrický rozváclzač je s automatickým istenĺm.

gaľáž na pozemku S paľe. č. 786/1  v kat. ú. Dolný čepeň
Prístrešok  má  drevenú  nosnú  konštrukciu,  ČiastQčným  opláštením  jedného

priečelia,   pultovou   strechou,   krytinou   z   pálených   škridiel.    Podlaha   je   z
betónových  dlaždic.   Uživaná  je  od  rQku  2010.   Nachádza  sa  pri  zadnom
priečelí garáže,



opis stavu predmetu dľ@žby: Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom Údržbe a dobe jeho využitia.

Popi§ práv a zäväzkov

čjgž:€gí=thu: dražby                     pozNÁM KY:
P2   283/2019-Platiť  sa   oplatĺ~   PS0097/19/06A  z   11.9.2019-Oznámenie   o

á:á3:ĺ,aví#ťy:€,féžnN:#;Čpríľa~Čnävá,g#íe:.5yš:z:Pä;,2áoíšerovábankaas,
P2   283/2019-Píatit'  sa   oplati'-PS0097/19/06A  z   11.9.2019-Oznámenie   o

á:á?:ĺ,av#,oiTy:%lkoéžnN:t;čprľň-Čnsyá#otle:-5y5ez??;;,n2áoíšerovábankaas,
P2   283/2019-Pla{it'  sa   oplatí-PS0097/19/08A  z   11,9.2019-Oznámenie   o

á:ä8:ĺiav%,°#íy:á'féžnN:#;č?riľa-Čn8Yái%tíe!-5y.Š:z??3;/n2áoišerovábankaa.s,
P2   283/2019-Platiť   sa   oplati-PS0097/19/06A  z.11.9.2019-Oznámenie   o

á:ätŤ:ĺ,av#,o#Ty:älEšnN::;č?riľa-ČnäYáigžát,e:-5y;:z:ľä.:,n2áoišerovábankaa.S,
P2   283/2019-Platiť   sa   op(atí-PS0097/19/06A  z   11.9.2019-Oznámenie   o

É:ä3:ĺ,:#,o#íy:šlféžnNi,;Čľíľfi-ČnsYái:#1e:-5y-::zo?g;,n2áoišerovábankaas,
P2   283/2019-Platiť  sa   oplati-PS0097/19/06A   z   11.9.2019-Qznámenie   o

ifäa:ĺ,av#,o#ťy:álkoÉnN:ť;ČP.iľfi-ČnäY#?žaotle:-5y-;:z:?3;ľ2áoíšerovábanl(aa.S,

ČASŤ C: ŤARCHY:

V 2704/2010 z 2.9.2010-záložné právo v prospech VÚB a`s.Bratislava,
Mlynské nivy č.1,  /lčo:31320155/~Zmluva o zriaclení záložného práva k
nehnutel'nosti  reg.č. 001 /153727/10~001 /000-v.z.118/2010
V 2704/2010 z 2.9.P.010~záložné právo v pro§pech VÚB a.s.Bratjslava,
Mlynské nivy Č.1,  /lčo:31320155/~Zmluva o zriadenĺ záložného práva k
nehnuteľnosti reg.Č. 001 /153727/10-001 /000-v.z.118/2010
V 2704/2010 z 2.9.2010-záložné právo v prospech VÚB a.s.Bratislava,
Mlynské nivy č.1,  /lčo:31320155/-Zmluva o zriadenĺ záložného práva k
nehnuteľnosti  reg.č.001 /153727/10-001 /000-v.z.118/2010
V 2704/2010 z 2.9.2010-záložné právo v  prospech VÚB a.s,Bratislava,
Mlynské nivy Č.1,  /lčo:31320155/-Zm!uva o zrjadení záložného práva k
nehnuteľnosti  reg.č. 001 /153727/10-001 /000-v.z.118/2010
V 2704/2010 z 2.9.2010-záložné právo v prospech VÚB a.s.Bratislava,
Mlynské nivy č.1,  /lčo:31320155/-Zmĺuva o zriadeni' záložného präva !ť`
nehnuteľno§ti  reg. č. 001 / 153727/10-001 /000-v.z,118/2010
V 2704/2010 z 2.9.2010-záložné prävo v prospech VÚB a.s.Bra{islava,
Mlynské nivy Č.1,  /lčo:31320155/-Zmluva o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostireg.č.001/153727/10-001/000-v.z.118/2010

lNÉ ÚDAJE
Geom.plán Č.40/2010-v.z.88/2010
Geom.plán č,40/2010-v.z.88/2010
Geom.plánč.40/2010-v.z.88/2010
Geom. plán č.40/2010-v.z. 88/2010

Znalecký posudok:

číslo Žnaleckého posudku: Meno znalca:

49#022 Mé§záľos  lmľich  lng.

Najnižšie podanie:

Minimálne pľihodenie:

Dražobná zábezpeka:
SpÔsob zloženia dľažobnej
zábezpeky:

Dátum vyhotwenia:

2.3.2022

Všeobecná cena odhadu:

128 000,00 EUR

128 000,00 EUR

1  000,00 EUR

10 000,00 EllR

Účastník  dražby  je  povinný  zložit`  dražobnú  zábezpeku  dražobnikovi  alebo
do   notárskej   úschovy   vpeniazoch   alebo   vo   forme   bankc]vej   z.áruky   s
Preukázaním    potvrdeíiia    o    úhrade    týmto    alebo    zákonom    povďeiiým
spÔsobom.   Dražobnú  zábezpeku  nie  je  možné  zlcižiť  Šekom  ani  platobnou
kartou.



Čisl® účtu na
zloženie dľažobnej
z:ábezpeky:

Aďľesa na zloženie
dražobnej zábezpeky:

Doklad, pľeukazujúci
zioženie dražabnej
zábezpeky:

Lehota na zloženie
tiľažobnej zábezpeky:

Spôsob vrátenia
dražobnej zäbezpeky:

Úhrada ceny do§iahnu
tej vydražením:

Pľechod práv a záväzkov
viaznucich na predmete
dražby:

Platit'    sa    oplatí     s.r.o.,     Mostctvá     2,     811     02     Bratislava,     Čislo     účtu:
3032264653/0200,  lBAN:  SK06  0200  0000  0030  3226  4653,  SWIFT  (B!C):
SUBASKBX,  vedený vo VUB,  a.s.,  variabilný symbol (VS):  9719 (uvedie sa v
referencii  pla[íteľa).

Účastnik   dražby   môže  zložiť  dľ.ažobnú   zábezpeku   v   hotovostj      v   sídle
dražc)bnej   spoločnosti   na   adrese   Mostová  2,   81102   Bratis!ava   -Staré
Mesto a v deň konania dražby v dražobnej miestnosti`

Výpis z  bankového účtu  o úhrade  dražobnej  zábezpeky v stanovenej  výške
v prospech   účtu  dražobnika,   potvrdenie  o vklade  dražobnej  zábezpeky  v
stanovenej    výške    na    bankcwý    účet    dražobnika    v hotovosti,    príjmový
pokladničný   doklad   vystavený   dražobníkom,   banková   záruka,   zápisnica
o notárskej úschove.

Lehc)ta na zloženie dražobnej zábezpeky sa konči otvorenim dražby.

Dražobník   vráti    účastnĺkovi   dražby,    ktorý    predmet   dražby    nevydražil,
dražobnú  zábezpeku  alebo  listinu  preukazujúcu  vydanie  bankovej  záruky

3eÉrĺiiydtg:nžehodoôiä:adrzp:asrš:ľuče3íadžrbay:bydraážg3n%ožggš%neik3dzq:žebnyá,
vydražiteľom   vrátane   jej   prlslušenstva   sa   pQužije   na   úhradu   nákladov
zmarenej  dražby,  Ak  sa  koná  c>pakovanä  dražba,  zúčtuje  sa  zQstávajúca
Čast'  dražobnej  zábezpeky  zložená  vydražiteľom,   ktorý  spÔsobil  zmarenie
dražby,   na   náklady   opakovanej   dražby.   Po   úhrade   nákladov   zmarenej
dražby  a opakovanej  clražby  sa  zostávajúca  Ča§t'  vráti  vydražiteľcwi,  ktorý
spÔsobil  zmarenle  dražby.   Vydražiteľ,   ktorý  spÔsobil  zmaľenie  dražby,   je
povinný   na   vyz.vanie   dražobnĺka   uhradit'  tú   Časť   nákladov   dražby,   ktorú
nepokrýva   dražobná   zábezpeka   n(m   zložená.   To   platí   aj   pre   náklady
opakovanej  dražby,   kc>nanej  v dôsledku  zmarenia  predchádzajúcej  dražby
vydraži{eľom.

Vydraž.iteľ je  povinný  uhradit' cenu  dosiahnutú  vydražením  najneskôr do  15
dní     odo     dňa     skončenja     dražby     na     účet     clražobni'ka,     Čĺs!o     účtu:
3032264653/0200,  !BAN:  SK06  0200  0000  0030  3226  4653,  SWIFT  (BIC):
SUBASKBX, vedený vo VUB,  a.s„  variabilný symbol (VS):9719   (uvedie sa v
referencii  platiteľa),  alebo  v  prípade,  ak  uhrädzaná sume  neprevyšuje  sumu
5 000 Elm, je možná úhrada aj v hotovosti u dražobnika.

Ak  nie je  cena  dosiahnutá  vydražením  vyššia  ako  6  640  EUR,  je  vydražiteľ
povimý  zaplatiť  cenu  closiahnutej  vydraženĺm  hned'  po  skončenĺ  dražby.
Dražobná   zábezpeka   sa   vydražitel'ovi   započĺtava   do   ceny   dosiahnutej
vydraženĺm, to  neplatĺ v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom
zložená vo forme bankovej záruky.

Vzmysle  §  151ma,  ods.  3,  Občianskeho  zákonnĺka,  pri  výkorie  záložného
práva  záložným  veriteľom,  ktorého záložné  právo je  v poradí  rozhodujúcom
na  uspokojenie  záložných  práv  registrované  ako  prvé,  §a  záloh  prevádza
nezat'ažený záložnými právamí ostatných záložných veriteľov.

V zmysle  §  30,  zäkona  Č.  527/2002  Z.z.  o dobrovoľných  dražbäch  v znení
neskorších predpisov,  práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich
na    predmete   dražby    nie   sú   dotknuté   prechodom   vlastnĺckeho    práva
dražbou.

Predkupné pľávo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu,  ak
vydražiteľ    uhradil    cenu    dosiahnutú    vydražením    predmetu    dražby     v
ustanovenej  ĺehote;  to  nepíati' v prĺpade predkupného  práva  spolwíastníkov
veci k spolwlas"ckemu podielu.
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Obhii@dka predmetu
dľažby/dátum a čas:

Nadobudnutie vlastnĺckeho
pľáva k predmetu dľažby:

Podmienky odovzdania
predmetu dľažby
vydľažiteľwi:

Notáľ, ktoľý osvedči
priebeh dľažby
notáľskou zápisnjcou

POučenie:

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

Obhliadka 1:   19.05.2022 o 12:15 hod.
Obhliadka 2:   01.06.2022 o 1Ž:15 hod.

grregda:iáaočmnédpaožkbyyn.y'Šitáitonvuá,e2ájšígTc3ž600o|bhá,ä:ekďusBa"žuš::{u::fč.n,Li,c:g
a pokyny Krajiček Martin  kontakt: 0911  833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.

Vlastnícke   prävo   k  predmetu   dražby  prechádza   na   vydražiteľa   udelenĺm
prĺklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.

Užĺvacie   právo   prechádza   na   vydražiteľa   odovzdaním   predmetu   dražby
zápisnicou  o odovzdaní.   Predmet  dražby  c>dovzdá  predchádzajúci  vlastník
po    predložení    osvedčeného     odpjsu     notárskej    zápisnice    adoloženia
totožnostj    vydražiteľa.     Dražobnik    odovzdá    vydražiteľovi     po    zapiatení
vydraženej  ceny  predmet dražby  a listiny,  ktoré  osvedčujú  vla§tnícke  právo
a sú  nevyhnutné  na  nakladanie  § predmetom  dražby  alebo  osvedčujú  iné
práva  vydraž.itel'a  k predmetu  dražby  bez  zby{očného  odkladu  a vydražitel'
prevzatie  písomne  potvrdí.  Ak  ide  o nehnuternost't  podnjk  alebo  jeho  Čast.',
odovzdá  predchádzajúci  vlastník   predmet  dražby  na  základe   predloženia
c>svedčeného  odpisu  notárskej  záplsnice  a doloženia  totožno§tj  vydražitel'a
bez  zbytočných  priet`ahov.   0 odovzdaní  predmetu  dražby  spíše  dĺ.ažobnĺk
zápisnicu.    Predchádzajúci   vlastník   c]dovzdá   vyprataný   predmet   dražby,
kľúče od dverí, vrát,  ovládače od dial'kovo ovládaných  brán  a dokumenty ako
sú  kolaudačné  rozhc>dnutia,  geometrické  plány,  nájomné zmluvy  a spoločne
s vydražitel'om si navzájom potvrdia konečné st.avy na  meračocr` méc!iĺ.

Notársky úrad -JUDr. `Jarmila Kováčová
Boženy Némccivej  13,  949 01  Nitra

V prĺpade,  ak Sa  spochybňuje  platnost' záložnej  zmluvy  alebo  boli  porušené
ustanovenia tohto zákona,  môže osoba,  k{orá tvrdi., že tým bola dotknutá  na
svojich  právach,  požiada!'  Súd,  aby  určil  neplatnost' dražby.  Právo  domáhat'
sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa   príklepu   okrem   prĺpadu,   ak   dôvody   neplatnosti   dražby   súvisia   so
gpáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu,  v ktorom
má  predchádzajúci vlastnĺk  predmetu  dražby v Čase  príklepu  hläsený twalý
pobyt  podľa   c>sobjtného   predpisu   (§  3  zákona   Č.   253/1998   Z.z.   o   liláse!ii'
pobytu   občanov   Slovenskej    republiky   a    regism   obyvateľov   Slovenskej
republiky   v  znení   zákona   č.   454/2004   Z.z.);   v   tc>mto   prĺpade  je   možné
domáhat'   sa   neplatnos{i   dražby   aj   po   uplynutí   {ejto   lehoty.   V   prĺpade
Spoločnej dražby bude neplatná lsn tá časť dražby,  ktorej sa takýto rozsudok

1__-ka.  Osoba,  ktorá  podala  na  súde  Žalobu  o  určenie  neplatnosti  dražby,  jeJ  ,       _-_       _J    _-_-     -__`  `)  __    -___`-_-``

_'  -:_.Lĺ       __            ,,,,.,        L.          _ovinná  oznámit'  príslušnému  okresnému  úradu  začatie'  si.!dneho  konáŕ`iJaT.
ča§tnĺkmi  súclneho  konania  o  neplatnosť  dražby   sú  navľhovater  dražby,

dražobnĺk,    vydražitel',    predchádzajúci   vlastník   a   dotknutá   osoba   podl'a
odseku   2   §   21   zákona   č.   527/2002   Z.z,   o   dobrovol'ných   dražbách   a   o
doplnenĺ  zákona  Slovenskej  národnej  rady  Č.   323/1992  Zb.   o  notároch  a
notárskej   činnosti   (Notársky   poriadok)   v   znenĺ   neskoĺ.ších   predpisov.   Al{
Vydražiteľ  zmaril   dražbu   alebo   ak   súd   určil   dražbu   za   neplatnú,   účinky
Príklepu zanikajú ku dňu  prĺklepu.  Neplatno§ť dražby nie je  možné  vyslovi{' z
dôvodu   oneskoreného   začatia   dražby,    ak   bolo   pričinou   oneskoreného
Začatia  dražby  konanie  inej  dražby  tým  istým  dražobníkom  na  tom  i§tc)m
mieste a  ak  neumožnil  vlastnĺk  predmetu  dražby,  ako  aj  osoba,  ktorá  má  k
Predmetu   dražby   jné   ako   vlastnĺcke   právo,   vykonať   riadnu   ob"adku
predmetu dražby.

Upozoľňujem® všetky  osoby,  ktoľé  majú  k pľedmetu  dľažby  iné  präva,
že   ich   môžu   preukäzat'  najne§kôr  do  začatia   dražby   a uplatnjt'   na
dražbe ako dražitclia. Účastníi{om dľažby môže byt' osoba, ktoľä spíň@
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p®timienky    ust@n®v©né   ZákonQm    č.   5Ž7/2002   Z.z.   ® dabľov®!'mýSh
tiľäžbäch  v zm®mí  ii®s!t®ľšĺcFE  pF©dpis®v  a d®stavila  sa  s  ciei'om  stF®hiť
podaFiie. Qstffitmé ®s®by  pBaÉia tĺsňÉupné 3,32  EUR.

VBratis!avedňafL:#.Ĺ.2022

za  Navrhovatel'a dražby:

ln8.  u,Onýz  F__Ď!ti@S
Riaditel' odboru
Riaclenie úverov
Všeobecná  Úvercivá  banka,  a.s.

Hľ#oŔ€:feänBíaH_
hanie retailových  úverov
ecná úverová banka`  a.S.

-É±HrÉ=žrriniií±i_            _._

JaBi Žemiička
konateľ spoločnQsti
Heypay s.r.o.


