Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor

ROZHODNUTIE
Číslo vkladu: V 2685/2022
Bratislava 04.03.2022
Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor ako orgán príslušný podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona NR
SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov na návrh navrhovatel'ov:
mBank S. A., so sídlom ul. Prosta 18, 00-950 Varšava, Poľská republika, IČO: 001254524, organizačná
zložka: mBank S.A., poboč ka zahraničnej banky, Pribinova 10, 81109 Bratislava, IČO: 36819638
Miloš Buchlovič, Na Svahu 923/4, 67401 Tŕebíč
doručený dňa 28.01.2022 vydáva toto
rozhodnutie

Podľa ustanovenia § 31 ods. 3 katastrálneho zákona p o v o ľ uje v k 1 a d záložného práva do
katastra nehnutel'ností k nehnuteľnosti:
v katastrálnom území Vrakuňa
LV 2999 Byt číslo 5, číslo vchodu Vážska 15, 1. p., súpisné číslo stavby 5016 na pozemkoch registra C
KN 3583, 3584, 3585 a spoluvlastnícky podiel o velkosti 3630/187946 na spoločných častiach a
spoloč ných zariadeniach domu a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 3583, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 203 m2, na pozemku registra C KN s parcelným číslom 3584, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 204 m2, na pozemku registra C KN s parcelným číslom 3585, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 204 m2
v prospech:
mBank S. A., so sídlom ul. Prosta 18, 00-950 Varšava, Poľská republika, IČO: 001254524, organizačná
zložka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 81109 Bratislava, IČO: 36819638 v
podiele 1/1
na základe zmluvy o zriadení záložného práva č íslo HML126177973/2022/Z uzavretej medzi účastníkmi:
mBank S. A., so sídlom ul. Prosta 18, 00-950 Varšava, Poľská republika, IČO: 001254524, organizačná
zložka: mBank S.A., pobočka zahranič nej banky, Pribinova 10, 81109 Bratislava, IČO: 36819638 ako
záložný veriteľ,
Miloš Buchlovič, rodné priezvisko Buchlovič, dátum narodenia 15.09.1961, Na Svahu 923/4, 67401
Tŕebíč ako záložca,
Martin Bittala, rodné priezvisko Bittala, dátum narodenia 23.10.1993, Čiernovodská 5231/6, 82107
Bratislava ako záložný dlžník.
Dc,ň vyvesenia:
Dein zvesenia:

Vykonal: Mária FaragóoVá
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Vklad povolený dňa 04.03.2022 a týmto dňom nadobúda rozhodnutie právoplatnost'. Právne účinky
vkladu nastávajú dňa: 04.03.2022

Poučenie:
Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povol'uje, nemožno podľa § 31 ods. 5 zákona NR SR č. 162/1995
Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuternostiam (katastrálny zákon) v
znení neskorších predpisov podat' odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo
odvolacieho konania.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
preskúmaterné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Doručí sa:
1. mBank S.A, pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 81109 Bratislava, elektronicky
2. Miloš Buchlovič, Na Svahu 923/4, 67401 Tfebíč, ČR, doručovanie zvcrejnením
3. Martin Bittala, Čiernovodská 5231/6, 82107 Bratislava
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