Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor

ROZHODNUTIE
Číslo vkladu: V 6706/2019
Prešov 11.10.2019
Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor ako orgán príslušný podl'a § 18 ods. 1 písm. a) zákona NR SR
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuterností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov na návrh navrhovatel'ov:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 81102 Bratislava
PACO, s.r.o., Tehelná 537/23, 08204 Drienov
doručený dňa 24.09.2019 vydáva toto

rozhodnutie
Podl'a ustanovenia § 31 ods. 3 katastrálneho zákona p o v o u j e v k 1 a d záložného práva do
katastra nehnutel'ností k nehnutel'nostiam:
v katastrálnom území Eubotice
- Pozemok registra C KN parcelné číslo 21116/42, orná pôda o výmere 316 m2
- Pozemok registra C KN parcelné číslo 21116/146, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 141 m2
(vytvorený geometrickým plánom č. overenia Gl - 1364/2019 z časti pôvodného pozemku registra C KN
parcelné číslo 21116/146, ostatná plocha o výmere 234 m2)
- Pozemok registra C KN parcelné číslo 21116/149, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2
(vytvorený geometrickým plánom č. overenia Gl - 1364/2019 z časti pôvodného pozemku registra C KN
parcelné číslo 21116/146, ostatná plocha o výmere 234 m2)
- Rozostavaná stavba rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla na pozemku registra C KN s
parcelným číslom 21116/146, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 141 m2
v prospech:
Československá obchodná banka, a.s., IČO 36854140, žižkova 11, 81102 Bratislava v podiele 1/1
na základe zmluvy o zriadení záložného práva reg. č. 616838/Za1/1 uzavretej medzi účastníkmi:
Československá obchodná banka, a.s., IČO 36854140, žižkova 11, 81102 Bratislava ako záložný veritel',
PAČO
, s.r.o., ICO 50845993, Tehelná 537/23, 08204 Drienov ako záložca,
Dr. Liudmyla Deneka, rodné priezvisko Sulyma, dátum narodenia 12.10.1985, Kyjov 216, 06548 Kyjov a
Stepan Deneka, rodné priezvisko Deneka, dátum narodenia 31.03.1980, Mynajska 29/37, 88000 Užhorod,
Ukrajina ako dlžník.
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Vklad povolený dňa 11.10.2019 a týmto dňom nadobúda rozhodnutie právoplatnosf. Právne účinky
vkladu nastávajú dňa: 11.10.2019.

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

JUDr. Marián Guzi

Doručí sa:
1.Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 81102 Bratislava
2. PAČO, s.r.o., Tehelná 537/23, 08204 Drienov
3. Dr. Liudmyla Deneka, Kyjov 216, 06548 Kyjov
4. Stepan Deneka, Mynajska 29/37, 88000 Užhorod, Ukrajina
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