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()kresný úrad LiptovskÝ Mikuláš. katastrúlny odbor oznamuje, c clňa
23. 10. 2013 bob vydané Rozhodnutie Č. V 2670/2013 o zamietnutí návrhu na vklad
zmluvy o zriadení záložného práva clo katastra nehnuteľností uzavretej medzi

PO1IOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava
IČO: 35 807 598
zastúpená : Lubomírom Balogom — konateľom spoločnosti, spoločnosť

zapísaná v obehoclnom regis[ri Okresného súclu Bratislava 1, odcliel: Srn, vložka č.
23636/B
(ako založný veriteľ)
a

zúložca : Mária Brezinová, rod. Korcháňová, nar. 28. 02. 1942, trvale bytom
Priebežná 486/6, 031 04 Liptovský Mikuláš
(ako zábožea)

ktorej predmetom je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené
v katastrálnom území Východná, obec Východná, okres Liptovský Mikuláš na
liste vlastníctva Č. 1224 — pozemok registra CKN parcelné číslo 293 o výniere 589
m2, zastavané plochy a nádvoria v spoluvlastníkom podiele 3/24-iny a na liste
vlastníctva 3094 pozemok registra EKN parcelné číslo 3267/1, orná půda
o výmere 86 rn2 v spoluvlastníckom podiele 3/4-iny.

Upozornenie : Proti tomuto rozhodnutiu je možné podat‘ odvolanie podl‘a 3 1 ods. 8
katastrálneho zákona prostredníctvom Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor
na Krajský súd v Ziline do 30 dní odo dňajeho doručenia.
Dňom doručenia je posledný deň 1 5-dňovej lehoty, ktorá začína plynúť od vyvesenia
vyhlášky na úradnej tabuli.

v. r.
oprávnená rozhodovat‘ o návrhu na vklad



\řL‘Ijn vyhlťiška bude v vesenĹt podľi 26 iikoni Č. 71/67 Zb. o sprivnom konaní
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš. katastrúlny odbor oznnmue, že dňa
23. 10. 2013 bob vydané Rozhodnutie Č. V 2670/2013 o prerušení návrhu na vldad
vmluvv o zriadení záložného práva clo katastra nehnutel‘ností uzavrete medzi

POHOTOVOSt, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava
IČO: 35 807 598
zastúpená : Eubomírom Balogon — konatel‘om spoloČnosti, spoločnosť

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
23636/B
(ako záložný veriteľ)
a

záložca: Mária Brezinová, rod. Korcháňová, nar. 28. 02. 1942, trvale bytom
Priebežná 486/6, 031 04 Liptovský Mikuláš
(ako záložca)

ktorcj prcdmctom je zriadenie záložného práva na nehnutel‘nosti vedené
v katastrálnom území Východná, obec Východná, okres Liptovský Mikuláš na
liste vlastníctva Č. 1224 — pozemok registra CKN parcelné číslo 293 o výmere 589
rn2, zastavané plochy a nádvoria v spoluvlastníkoni podiele 3/24-iny a na liste
vlastníctva 3094 pozemok registra EKN parcelné číslo 3267/1, orná pöda
o výmere 86 m2 v spoluvlastníckom podiele 3/4-iny.

Upozornenie : Proti tomuto rozhodnutiu je možné podat‘ odvolanie podl‘a 3 1 ods. 8
katastrálneho zákona prostrcdníctvom Okrcsného úradu Liptovský Mikuláš. katastrúln) odbor
na Krajský súd v Ziline do 30 dní odo dfiajeho doručcnia.
Dňom doručenia je posledný duň 15-dňovej lehoty, ktorá začína plynút‘ od vyvesenia
vyhlášky na úradnej tabuli.

V. ľ.

oprávnená rozhodovat‘ o návrhu na vklad


