NÁVRH
na vykonanie dobrovo nej dra by
predajom nehnute nosti
I.
Navrhovate dra by
Obchodné meno:
Sídlo:
O:
DR :
Bankové spojenie:
Zápis v registri:
Zastúpený:
alej v texte len „navrhovate dra by“ alebo „zálo ný verite “)
II.
Dra obník
Obchodné meno:

Ing. tefan Ágh – PAMA A

Sídlo:

Kpt. Nálepku .31, 934 01 Levice

O:

40 316 564

Bankové spojenie:

0222007582/0900

Zápis v R:

Okresný úrad v Leviciach, pod
15360

alej v texte len „dra obník“)
III.
Identifikácia dl níka a zálo cu
1)
Dl ník
Obchodné
meno/meno
priezvisko:
Sídlo/bydlisko:
O/ r. .
Zápis v obchodnom registri:

a

2)
Zálo ca
Obchodné
meno/meno
priezvisko:
Sídlo/bydlisko:
O/ r. .
Zápis v obchodnom registri:

a

o-2002/04108/4/TIS,

O 402-

IV.
Navrhovate dra by ako zálo ný verite týmto navrhuje dra obníkovi vykonanie dobrovo nej
dra by za podmienok ustanovených zákonom . 527/2002 Z.z. o dobrovo ných dra bách a o
doplnení zákona Slovenskej národnej rady . 323/1992 Z.z. o notároch a notárskej innosti (Notársky
poriadok) v znení neskor ích predpisov ( alej v texte návrhu len „Zákon“) a ustanovení Zmluvy o
vykonaní dra by.
V.
Identifikácia predmetu dra by a poh adávky zabezpe enej zálo ným právom,
pre uspokojenie ktorej sa navrhuje dobrovo ná dra ba.
1) Navrhovate dra by záväzne vyhlasuje, e ako zálo ný verite má platne zriadené zálo né
právo na ni ie uvedené nehnute nosti, ktoré je mo né pod a § 7 ods.2) Zákona dra
v dobrovo nej dra be.
íslo LV:

Pozemky:
Parc. .

Katastrálne územie
Obec:
Okres

Druh
pozemku:

Katastrálny úrad
Správa katastra

Výmera

íslo
LV

Spoluvlastnícky podiel k pozemku

Stavby: Byty a nebytové priestory
Súp. íslo
stavby

Postavená na Výmera Druh stavby Druh
pozemku
parc. .
pozemku

Vchod

Podla ie

Byt .

Po et izieb

Adresa

Spoluvlastnicky podiel na spol. astiach a
spol. zariadeniach domu

Predmet dra by je vo výlu nom vlastníctve dl níka a zálo cu:
Predmet dra by je v podielovom spoluvlastníctve dl níka a zálo cu:
- Vý ka spoluvlastníckeho podielu dl níka je napr.1/2, (slovom: )
- Vý ka spoluvlastníckeho podielu zálo cu je napr.1/2, (slovom:)
Predmet dra by je v bezpodielovom spoluvlastníctve man elov:
( alej v texte len „predmet dra by“
2) Dôvodom, pre ktorý navrhovate dra by predkladá dra obníkovi tento návrh na vykonanie
dobrovo nej dra by, je uspokojenie splatnej poh adávky navrhovate a dra by, ktorá je
zabezpe ená zálo ným právom zriadeným na predmete dra by, a to predajom predmetu dra by
na dobrovo nej dra be organizovanej dra obníkom.
3) Poh adávka navrhovate a dra by, pre ktorú sa navrhuje výkon zálo ného práva vznikla
navrhovate ovi na základe následovných právnych skuto nosti:
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Zmluva o správe bytu, poh adávka vznikla neuhradením
Právny titul vzniku
poh adávky navrhovate a: poplatkov spojených s u ívaním bytu
Verite z právneho titulu:

Bytové dru stvo, Zlaté Moravce

Poznámky:
4) Zálo né právo k predmetu dra by zabezpe ujúce horeuvedenú poh adávku vzniklo na základe
následovných právnych skuto nosti:
Identifikácia Zmluvy .
o zriadení zálo ného práva k
nehnute nostiam:
Zmluva

(2)*

(3)**

(4)***

Poznámky****

V

Orgán, ktorý rozhodol o vklade zálo ného práva k nehnute nostiam do príslu ného
katastra nehnute nosti:
Legenda k tabu ke:
*
(2) dátum uzavretia zmluvy
**
(3) íslo vkladu zálo neho práva do katastra nehnute nosti
***
(4) dátum povolenia vkladu zálo ného práva do katastra nehnute nosti
**** Poznámky

5) Ak je spoluvlastnícky podiel – Navrhovate dra by vyhlasuje, e spoluvlastníkom predmetu
dra by ako aj oprávneným z predkupného práva z titulu podielového spoluvlastníctva na
predmete dra by je následovný subjekt:

Obchod.meno/Meno, priezvisko

O/R .

Sídlo/Bydlisko

Ve kos podielu

6) Navrhovate dra by navrhuje vykonanie dobrovo nej dra by na predmet dra by v súlade
s ustanoveniami Zákona pre následovnú poh adávku vo i dl níkovi/dl níkom:
Právny titul poh adávky:

Nedoplatok za plnenia spojené s u ívaním bytu,
pod a Zmluvy o správe

Dátum splatnosti poh adávky:
Vý ka poh adávky ku d u podania
návrhu:
- z toho vý ka istiny
- z toho vý ka príslu enstva
Iné (poznámky)

7) Navrhovate dra by záväzne vyhlasuje,
e poh adávka zálo ného verite a vo i
dl níkovi/dl níkom identifikovaná v bode 6) tohto lánku návrhu je pravá a dl ník/dl níci ju ku
u spísania tohto návrhu navrhovate ovi riadne a v as neuhradil/neuhradili.
VI.
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Vyhlásenie navrhovate a dra by
1) Navrhovate dra by vyhlasuje, e mu nie sú známe iadne skuto nosti, pre existenciu ktorých by
nebolo mo né dra a v etky údaje, ktoré uviedol dra obníkovi v tomto návrhu na vykonanie dra by
sú pravdivé a zodpovedajú skuto nosti.
2) alej navrhovate dra by vyhlasuje, e horeuvedený predmet dra by je v zmysle Zákona
spôsobilým predmetom dra by.
3) Poh adávka pre ktorú sa navrhuje výkon zálo ného práva je pravá, je vo vý ke uvedenej v bode 6)
l.V tohto návrhu a je splatná.
4) Na predmete dra by nemajú spoluvlastnícke podiely iadne osoby alebo ak sú spoluvlastnícke
podiely bude znie text následovne: Na predmete dra by nemajú okrem ozna eného spoluvlastníka
spoluvlastnícke podiely iadne osoby.
5) Navrhovate dra by má vedomos o tom, e na predmete dra by neviaznú iadné al ie zálo né
práva. Alebo ak je zriadené aj iné zálo né právo text bude znie následovne: Navrhovate dra by má
vedomos o tom, e na predmete dra by viazne zálo né právo zriadené v prospech (opísa z C LV)
Na základe vy ie uvedených skuto nosti navrhovate dra by, ktorý je v zmysle § 151ma, ods. 6
zákona . 40/1964 Zb. Ob ianského zákonníka v platnom znení; ako zálo ný verite osobou
oprávnenou kona v mene vlastníka a je oprávnený v zmysle § 7, ods. 1 Zákona dobrovo nú
dra bu navrhnu navrhuje dra obníkovi, aby vykonal na predmet dra by dobrovo nú dra bu.

V Leviciach, d a ............................
Za navrhovate a dra by:

–––––––––––––––––––
uvies meno a funkciu
Predlo ený návrh na vykonanie dobrovo nej dra by na predmet dra by prijímam.

V Leviciach, d a ............................
Za dra obníka:

––––––––––––––––––––
Ing. tefan Ágh-PAMA A
dra obník
Zoznam pripojených príloh:
- Výpis z obchodného registra zálo ného verite a
- Výpis z katastra nehnute nosti (LV) pre právne ú ely nie star í ako 3 mesiace + kópia katastrálnej mapy

4

