
JUDr. Lenka Dostálová, notár, Štefánikova 700/11, 905 01 Senica
tel. č. 0919 224 203, e-mail: lenka.dostalova@notar.sk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

sp.zn.: 3D/49/2019
            Dnot 87/2019

Ponuka na predaj majetku

Vo veci  likvidácie  dedičstva  v dedičskej  veci  po  poručiteľovi:  Ľuboš  Vávra,  nar.
12.03.1967, naposledy bytom Kúty, Brnenská 485/111, zomr. dňa 04.03.2019, bez zanechania
závetu, vedenej Okresným súdom Senica a povereným súdnym komisárom JUDr. Lenkou
Dostálovou, notárom so sídlom v Senici, pod sp.zn. 3D/49/2019, Dnot 87/2019, sa za účelom
speňaženia majetku poručiteľa potenciálnym záujemcom ponúka na predaj majetok, ktorý
tvorí likvidačnú podstatu:

nehnuteľnosti:
Okres: Senica, Obec: Sekule, Katastrálne územie: Sekule 
LV č. 563: 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape:
-parcela číslo 2258/3 orná pôda vo výmere 358m2

-parcela číslo 2258/4 orná pôda vo výmere 647m2

pod B 14 v podiele 6/640
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 2258 -
orná  pôda o  výmere  1005  m2 vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967 v
podiele  3/320  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.
Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07 

LV č. 1118: 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape:
-parcela číslo 4954 ostatná plocha vo výmere 2148m2

pod B 329 v podiele 678/591624
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 4954 -
ostatné plochy o výmere 2148 m2, vo vlastníctve povinného: Vávra Ľuboš, nar. 12.3.1967 v
podiele 678/591624 za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného: QUATRO, a.s., Mudr.
Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07 

LV č. 1218: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 4740/1 orná pôda vo výmere 2888m2

-parcela číslo 4740/2 orná pôda vo výmere 2885m2

-parcela číslo 4740/3 orná pôda vo výmere 2885m2

pod B 17 v podiele 1/960
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ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 2008/2013-24, súdny exekútor JUDr. Viera Kučerová v zastúpení JUDr.
Jana Dobiašová, Nám. Sv. Martina 9, Holíč, na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 4740/1 - orná pôda o výmere 2888 m2, p.č. 4740/2 -
orná pôda o výmere 2885 m2, p.č. 4740/3 - orná pôda o výmere 2885 m2, na podiel 1/960
povinného:  Vávra  Ľuboš  nar.  12.03.1967  v  prospech  oprávneného:  Všeobecná  zdravotná
poisťovňa, a.s.,  pobočka Senica, Štefánikova 698/7, IČO: 35937874, na základe Z-466/16,
č.z.84/16 
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 4740/1 -
orná pôda o výmere 2888 m2, p.č. 4740/2 - orná pôda o výmere 2885 m2, p.č. 4740/3 - orná
pôda o výmere 2885 m2, vo vlastníctve povinného: Vávra Ľuboš, nar. 12.3.1967 v podiele
1/960 za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného: QUATRO, a.s., Mudr. Alexandra č.
24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07 

LV č. 1360: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 838 lesný pozemok vo výmere 14792m2

-parcela číslo 839 lesný pozemok vo výmere 1360m2

-parcela číslo 840 lesný pozemok vo výmere 11685m2

-parcela číslo 841 lesný pozemok vo výmere 1187m2

-parcela číslo 842 lesný pozemok vo výmere 7960m2

-parcela číslo 843 lesný pozemok vo výmere 1021m2

-parcela číslo 844 lesný pozemok vo výmere 8380m2

-parcela číslo 4879 lesný pozemok vo výmere 906m2

-parcela číslo 4880 lesný pozemok vo výmere 9736m2

-parcela číslo 4881 lesný pozemok vo výmere 978m2

-parcela číslo 4882 lesný pozemok vo výmere 10999m2

-parcela číslo 4883 lesný pozemok vo výmere 1094m2

-parcela číslo 4884 lesný pozemok vo výmere 11482m2

-parcela číslo 4885 lesný pozemok vo výmere 1085m2

-parcela číslo 4889/1 lesný pozemok vo výmere 942m2

-parcela číslo 4889/2 lesný pozemok vo výmere 86m2

-parcela číslo 4891/1 lesný pozemok vo výmere 519m2

-parcela číslo 4894/2 lesný pozemok vo výmere 3653m2

-parcela číslo 4926 lesný pozemok vo výmere 28119m2

-parcela číslo 4927 lesný pozemok vo výmere 2208m2

-parcela číslo 4929 lesný pozemok vo výmere 30025m2

-parcela číslo 4937 lesný pozemok vo výmere 94712m2

-parcela číslo 4938 lesný pozemok vo výmere 302m2

-parcela číslo 4939/1 lesný pozemok vo výmere 1233m2

-parcela číslo 4939/2 lesný pozemok vo výmere 317m2

-parcela číslo 4957/34 lesný pozemok vo výmere 13711m2

-parcela číslo 4962 lesný pozemok vo výmere 17638m2

-parcela číslo 4975/1 lesný pozemok vo výmere 2050m2

-parcela číslo 4977 lesný pozemok vo výmere 23181m2

pod B 371 v podiele 678/591624
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  všetky  nehnuteľnosti
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vedené  v  tomto  LV  vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967  v  podiele
678/591624  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.
Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07 

LV č. 1916: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 2959/1 orná pôda vo výmere 960m2

pod B 14 v podiele 3/320
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 2008/2013-24, súdny exekútor JUDr. Viera Kučerová v zastúpení JUDr.
Jana Dobiašová, Nám. Sv. Martina 9, Holíč, na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 2959/1 - orná pôda o výmere 960 m2, na podiel 3/320
povinného:  Vávra  Ľuboš  nar.  12.03.1967  v  prospech  oprávneného:  Všeobecná  zdravotná
poisťovňa, a.s.,  pobočka Senica, Štefánikova 698/7, IČO: 35937874, na základe Z-466/16,
č.z.84/16, č.z.659/16 
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 2959/1 -
orná pôda o výmere 960 m2, vo vlastníctve povinného: Vávra Ľuboš, nar. 12.3.1967 v podiele
3/320 za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného: QUATRO, a.s., Mudr. Alexandra č.
24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07, č.z.659/16 
Vecné bremeno podľa § 22 a nasl.  Zákona č.  79/1957 Zb.  o výrobe,  rozvode a  spotrebe
elektriny /elektrizačný zákon/ v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č.
36  566  497  - 517/2016  na  pozemku  s  parcelným  číslom  2959/1  týkajúce  sa
elektroenergetického zariadenia - 1x22 kV VN linka č. 467 na trase Rz Malacky - Rz Holíč,
podľa Z-3860/16, č.z.95/17 
Vecné bremeno zo zákona v zmysle § 10 a § 36 Zákona č. 656/2004 Z. z. zákona o energetike
v  platnom  znení,  zodpovedajúce  právu  vstupu  na  EKN  pozemok  p.č.  2959/1  v  rozsahu
nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti a v práve zriaďovať na ňom elektrické vedenia a
elektrotechnické  zariadenie  distribučnej  sústavy,  v  súlade  s  GP  č.  710/2011  z  dôvodu
obmedzenia  vlastníckeho  práva  k  pozemkom vybudovaním elektroenergetických  zariadení
distribučnej sústavy, v prospech vlastníka tohto elektroenergetického zariadenia, spoločnosť
ZSE Distribúcia,  a.s.,  so sídlom Čulenova č.  6,  816 47 Bratislava,  na základe Z-1789/12,
zm.č.251/12

LV č. 1917: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 3615 trvalý trávny porast vo výmere 2050m2

pod B 15 v podiele 3/640
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 2008/2013-24, súdny exekútor JUDr. Viera Kučerová v zastúpení JUDr.
Jana Dobiašová, Nám. Sv. Martina 9, Holíč, na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti: parc.č. 3615 trvalé trávne porasty o výmere 2050 m2, na
podiel 3/640 povinného: Vávra Ľuboš nar. 12.03.1967 v prospech oprávneného: Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Senica, Štefánikova 698/7, IČO: 35937874, na základe Z-
466/16, č.z.84/16, č.z.674/16 
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 3615 -
trvalé  trávne  porasty  o  výmere  2050  m2,  vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.
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12.3.1967 v podiele 3/640 za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného: QUATRO, a.s.,
Mudr. Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07, č.z.674/16 

LV č. 1919: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 3009 orná pôda vo výmere 1309m2

pod B 14 v podiele 1/160
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 3009 -
orná  pôda o  výmere  1309  m2 vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967 v
podiele  1/160  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.
Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07, č.z.74/18 
Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 552/13-16, súdny exekútor JUDr. Peter
Stano, Kapitulská 26, 917 00 Trnava na nehnuteľnosti: p.č. 3009 - orná pôda o výmere 1309
m2,  vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967  v  podiele  1/160,  na  návrh
oprávneného: Sociálna poisťovňa, pobočka Senica, Hollého 1219, IČO: 30807484, na základe
Z-1841/13, č.z.161/13, č.z.659/16, č.z.48/17, č.z.74/18 

LV č. 1922: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 4957/13 orná pôda vo výmere 5740m2

pod B 14 v podiele 1/160
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 4957/13
- orná pôda o výmere 5740 m2 vo vlastníctve povinného: Vávra Ľuboš, nar.  12.3.1967 v
podiele  1/160  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.
Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07

LV č. 2367: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 1662 orná pôda vo výmere 26662m2

pod B 5 v podiele 5/60
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 1662 -
orná pôda o výmere  26662 m2 vo vlastníctve  povinného:  Vávra Ľuboš,  nar.  12.3.1967 v
podiele  5/60  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.
Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07 
Vecné bremeno zo zákona podľa § 151o Občianskeho zákonníka vyplývajúce z ustanovenia §
22 ods. 1 Zákona č. 79/1957 Zb. v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a § 36 Zákona č.
656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
prospech  Slovenskej  elektrizačnej  prenosovej  sústavy,  a.s.  Bratislava,  IČO:  35  829  141,
spočívajúce v práve prechodu cez p.č. 1662 a v trpení ochranného pásma podľa GP č. 30/2009
na základe Z-2969/09, vz.71/10

LV č. 3095: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 3504 orná pôda vo výmere 288m2
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-parcela číslo 3733 orná pôda vo výmere 576m2

pod B 14 v podiele 6/640
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 2861/17-8 KH, súdny exekútor JUDr. Eva Falisová, Ex. úrad Bratislava,
Lermontovova 14 na zriadenie exekučného záložného právana nehnuteľnosti: p.č. 3504 - orná
pôda o výmere 288 m2, p.č. 3733 - orná pôda o výmere 576 m2 v spoluvlastníckom podiele
6/640 povinného: Vávra Ľuboš, nar. 12.3.1967, na návrh oprávneného: DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a.s.. Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35942436, podľa Z-1092/2017, č.z.221/17 
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 3504 -
orná  pôda  o  výmere  288  m2,  p.č.  3733  - orná  pôda  o  výmere  576  m2  vo  vlastníctve
povinného: Vávra Ľuboš, nar. 12.3.1967 v podiele 3/320 za účelom uspokojenia pohľadávky
oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.  Alexandra  č.  24,  Kežmarok,  na  základe  Z-1635/07,
vz.190/07, č.z.218/17 

LV č. 3359: 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape:
-parcela číslo 6181 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 170m2

-parcela číslo 6182 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 329m2

pod B 9 v podiele 3/320
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 6181 -
zast. plochy a nádvoria o výmere 170 m2 a p.č. 6182 - zast. plochy a nádvoria o výmere 329
m2  vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967  v  podiele  3/320  za  účelom
uspokojenia pohľadávky oprávneného: QUATRO, a.s., Mudr. Alexandra č. 24, Kežmarok, na
základe Z-1635/07, vz.190/07 a Z-2217/07 - JPÚ, vz.257/07 

LV č. 3487: 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape:
-parcela číslo 6144 trvalý trávny porast vo výmere 1092m2

pod B 15 v podiele 12/1093
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 6144 -
trvalé  trávne  porasty  o  výmere  1092  m2  vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.
12.3.1967 v podiele 12/1093 za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného: QUATRO,
a.s., Mudr. Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07 a Z-2217/07 - JPÚ,
vz.257/07 

LV č. 3808: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 4890/1 lesný pozemok vo výmere 5178m2

-parcela číslo 4890/2 lesný pozemok vo výmere 1243m2

pod B 349 v podiele 678/591624
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  všetky  nehnuteľnosti
vedené  v  tomto  LV  vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967  v  podiele
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678/591624  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.
Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07 
LV č. 3946: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 2864/2 lesný pozemok vo výmere 2888m2

-parcela číslo 2865 lesný pozemok vo výmere 4769m2

pod B 17 v podiele 1/480
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 2864 -
orná pôda o výmere 3251 m2, p.č. 2865 - lesné pozemky o výmere 4769 m2, vo vlastníctve
povinného: Vávra Ľuboš, nar. 12.3.1967 v podiele 1/480 za účelom uspokojenia pohľadávky
oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.  Alexandra  č.  24,  Kežmarok,  na  základe  Z-1635/07,
vz.190/07 

LV č. 3947: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 2864/1 orná pôda vo výmere 363m2

pod B 17 v podiele 1/480
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 2864 -
orná pôda o výmere 3251 m2, p.č. 2865 - lesné pozemky o výmere 4769 m2, vo vlastníctve
povinného: Vávra Ľuboš, nar. 12.3.1967 v podiele 1/480 za účelom uspokojenia pohľadávky
oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.  Alexandra  č.  24,  Kežmarok,  na  základe  Z-1635/07,
vz.190/07
Vecné bremeno podľa § 22 a nasl.  Zákona č.  79/1957 Zb.  o výrobe,  rozvode a  spotrebe
elektriny /elektrizačný zákon/ v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č.
36  566  497  - 517/2016  na  pozemku  s  parcelným  číslom  2864/1  týkajúce  sa
elektroenergetického zariadenia - 1x22 kV VN linka č. 467 na trase Rz Malacky - Rz Holíč,
podľa Z-3860/16, č.z.95/17 
Vecné bremeno zo zákona v zmysle § 10 a § 36 Zákona č. 656/2004 Z. z. zákona o energetike
v  platnom  znení,  zodpovedajúce  právu  vstupu  na  EKN  pozemok  p.č.  2864/1  v  rozsahu
nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti a v práve zriaďovať na ňom elektrické vedenia a
elektrotechnické  zariadenie  distribučnej  sústavy,  v  súlade  s  GP  č.  710/2011  z  dôvodu
obmedzenia  vlastníckeho  práva  k  pozemkom vybudovaním elektroenergetických  zariadení
distribučnej sústavy, v prospech vlastníka tohto elektroenergetického zariadenia, spoločnosť
ZSE Distribúcia,  a.s.,  so sídlom Čulenova č.  6,  816 47 Bratislava,  na základe Z-1789/12,
zm.č.251/12

LV č. 4518: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 2258 orná pôda vo výmere 2m2

pod B 14 v podiele 6/640
Ťarchy: Bez zápisu

LV č. 4857: 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape:
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-parcela číslo 4955 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 529m2

pod B 315 v podiele 678/591624
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 4955 -
zast.  plochy a nádvoria  vo výmere 529 m2,  vo vlastníctve  povinného:  Vávra Ľuboš,  nar.
12.3.1967 v podiele 678/591624 za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného: QUATRO,
a.s., Mudr. Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07 

LV č. 4871: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 828 lesný pozemok vo výmere 9569m2

-parcela číslo 836 lesný pozemok vo výmere 787m2

-parcela číslo 837 lesný pozemok vo výmere 11790m2

-parcela číslo 855 lesný pozemok vo výmere 29672m2

-parcela číslo 856 lesný pozemok vo výmere 19918m2

-parcela číslo 857/2 lesný pozemok vo výmere 8552m2

-parcela číslo 858 lesný pozemok vo výmere 4564m2

-parcela číslo 859 lesný pozemok vo výmere 4107m2

-parcela číslo 860 lesný pozemok vo výmere 4734m2

-parcela číslo 861 lesný pozemok vo výmere 3931m2

-parcela číslo 862 lesný pozemok vo výmere 640m2

-parcela číslo 1209 lesný pozemok vo výmere 5812m2

-parcela číslo 4878 lesný pozemok vo výmere 16980m2

-parcela číslo 4886 lesný pozemok vo výmere 10697m2

-parcela číslo 4887 lesný pozemok vo výmere 1006m2

-parcela číslo 4888/1 lesný pozemok vo výmere 8685m2

-parcela číslo 4888/2 lesný pozemok vo výmere 450m2

-parcela číslo 4891/2 lesný pozemok vo výmere 195m2

-parcela číslo 4892/1 lesný pozemok vo výmere 7440m2

-parcela číslo 4892/2 lesný pozemok vo výmere 4278m2

-parcela číslo 4893/1 lesný pozemok vo výmere 395m2

-parcela číslo 4893/2 lesný pozemok vo výmere 321m2

-parcela číslo 4894/1 lesný pozemok vo výmere 3506m2

-parcela číslo 4941/1 lesný pozemok vo výmere 16412m2

-parcela číslo 4941/2 lesný pozemok vo výmere 1439m2

-parcela číslo 4942/1 lesný pozemok vo výmere 3947m2

-parcela číslo 4942/2 lesný pozemok vo výmere 12363m2

-parcela číslo 4943 lesný pozemok vo výmere 884m2

-parcela číslo 4944 lesný pozemok vo výmere 78048m2

pod B 346 v podiele 678/591624
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  všetky  nehnuteľnosti
vedené  v  tomto  LV  vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967  v  podiele
678/591624  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.
Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07 

LV č. 4872: 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape:
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-parcela číslo 4914/1 lesný pozemok vo výmere 5295m2

-parcela číslo 4915/1 lesný pozemok vo výmere 424m2

-parcela číslo 4915/2 vodná plocha vo výmere 272m2

-parcela číslo 4916/2 vodná plocha vo výmere 9137m2

-parcela číslo 4917/2 vodná plocha vo výmere 247m2

pod B 346 v podiele 678/591624
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  všetky  nehnuteľnosti
vedené  v  tomto  LV  vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967  v  podiele
678/591624  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.
Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07 
Vecné bremeno podľa § 22 a nasl.  Zákona č.  79/1957 Zb.  o výrobe,  rozvode a  spotrebe
elektriny /elektrizačný zákon/ v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č.
36 566 497 - 437/2017 na pozemkoch reg.  C KN s parcelnými číslami 4914/1,  4915/2 a
4916/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 1x22 kV VN linka č. 467 na trase Rz
Malacky Rz Holíč, na základe Z-3655/2017, č.z.45/18, Protokol o oprave chyby v KO, X-
113/18, č.z.381/18

LV č. 4925: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 846/2 orná pôda vo výmere 1014m2

-parcela číslo 854 orná pôda vo výmere 957m2

-parcela číslo 4952/4 orná pôda vo výmere 5596m2

-parcela číslo 4960 trvalý trávny porast vo výmere 22854m2

-parcela číslo 4963 trvalý trávny porast vo výmere 2923m2

-parcela číslo 4978 trvalý trávny porast vo výmere 10204m2

pod B 344 v podiele 678/591624
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  všetky  nehnuteľnosti
vedené  v  tomto  LV  vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967  v  podiele
678/591624  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.
Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07 

LV č. 4926: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 845 trvalý trávny porast vo výmere 4025m2

-parcela číslo 4875/26 trvalý trávny porast vo výmere 172m2

-parcela číslo 4875/27 trvalý trávny porast vo výmere 286m2

-parcela číslo 4875/28 trvalý trávny porast vo výmere 793m2

-parcela číslo 4875/29 trvalý trávny porast vo výmere 1325m2

-parcela číslo 4877/1 orná pôda vo výmere 4674m2

-parcela číslo 4928 trvalý trávny porast vo výmere 586m2

-parcela číslo 4950 trvalý trávny porast vo výmere 543m2

-parcela číslo 4953 trvalý trávny porast vo výmere 769m2

pod B 343 v podiele 678/591624
ČASŤ C: Ťarchy:
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Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  všetky  nehnuteľnosti
vedené  v  tomto  LV  vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967  v  podiele
678/591624  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.
Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07 

LV č. 5129: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 2960/1 trvalý trávny porast vo výmere 2104m2

pod B 14 v podiele 3/320
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 2008/2013-24, súdny exekútor JUDr. Viera Kučerová v zastúpení JUDr.
Jana Dobiašová, Nám. Sv. Martina 9, Holíč, na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 2960/1 - trvalé trávne porasty o výmere 2104 m2, na
podiel 3/320 povinného: Vávra Ľuboš nar. 12.03.1967 v prospech oprávneného: Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Senica, Štefánikova 698/7, IČO: 35937874, na základe Z-
466/16, č.z.84/16, č.z.659/16 
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 2960/1 -
trvalé  trávne  porasty  o  výmere  2104  m2,  vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.
12.3.1967 v podiele 3/320 za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného: QUATRO, a.s.,
Mudr. Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07, č.z.659/16 
Exekučný príkaz EX 296/11, súdny exekútor JUDr. Viera Kučerová, Nám. Sv. Martina 9,
Holíč,  na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  nehnuteľnosti:
parc.č. 2960/1 trvalé trávne porasty o výmere 2104 m2 na podiel 3/320 povinného: Vávra
Ľuboš  nar.  12.03.1967  v  prospech  oprávneného:  Všeobecná  zdravotná  poisťovňa,  a.s.,
pobočka Štefánikova 698/7, Senica, na základe Z-2140/11 a opravy EX 296/11, Z-2431/11,
vz.191/11, č.z.659/16 
Exekučný príkaz EX 295/11, súdny exekútor JUDr. Viera Kučerová, Nám. Sv. Martina 9,
Holíč,  na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  nehnuteľnosti:
parc.č. 2960/1 trvalé trávne porasty o výmere 2104 m2 na podiel 3/320 povinného: Vávra
Ľuboš  nar.  12.03.1967  v  prospech  oprávneného:  Všeobecná  zdravotná  poisťovňa,  a.s.,
pobočka Štefánikova 698/7, Senica, na základe Z-2755/11 a opravy EX 295/11, Z-3002/11,
vz.245/11, č.z.659/16 

LV č. 5130: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 4971/122 trvalý trávny porast vo výmere 3351m2

pod B 14 v podiele 1/160
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  nehnuteľnosti:  p.č.
4971/122 - trvalé trávne porasty o výmere 3351 m2 vo vlastníctve povinného: Vávra Ľuboš,
nar. 12.3.1967 v podiele 1/160 za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného: QUATRO,
a.s., Mudr. Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07, č.z.659/16
Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 2197/13-14, súdny exekútor JUDr. Peter
Stano, Kapitulská 26, 917 00 Trnava na nehnuteľnosti: p.č. 1-4971/122 - trvalé trávne porasty
o výmere 3351 m2 vo vlastníctve povinného: Vávra Ľuboš, nar. 12.3.1967 v podiele 1/160, na
návrh oprávneného: Sociálna poisťovňa, pobočka Senica, Hollého 1219, IČO: 30807484, na
základe Z-510/14, č.z.48/14, č.z.659/16 
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LV č. 5134: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 3616 orná pôda vo výmere 1331m2

pod B 15 v podiele 3/640
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 2008/2013-24, súdny exekútor JUDr. Viera Kučerová v zastúpení JUDr.
Jana Dobiašová, Nám. Sv. Martina 9, Holíč, na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti: parc.č. 3616 orná pôda o výmere 1331 m2 na podiel 3/640
povinného:  Vávra  Ľuboš  nar.  12.03.1967  v  prospech  oprávneného:  Všeobecná  zdravotná
poisťovňa, a.s.,  pobočka Senica, Štefánikova 698/7, IČO: 35937874, na základe Z-466/16,
č.z.84/16, č.z.674/16 
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 3616 -
orná  pôda o  výmere  1331 m2,  vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967 v
podiele  3/640  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.
Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07, č.z.674/16 
Exekučný príkaz EX 296/11, súdny exekútor JUDr. Viera Kučerová, Nám. Sv. Martina 9,
Holíč,  na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  nehnuteľnosti:
parc.č.  3616 orná pôda o výmere 1331 m2 na podiel  3/640 povinného: Vávra Ľuboš nar.
12.03.1967  v  prospech  oprávneného:  Všeobecná  zdravotná  poisťovňa,  a.s.,  pobočka
Štefánikova 698/7, Senica, na základe Z-2140/11, vz.191/11, č.z.674/16 
Exekučný príkaz EX 295/11, súdny exekútor JUDr. Viera Kučerová, Nám. Sv. Martina 9,
Holíč,  na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  nehnuteľnosti:
parc.č.  3616 orná pôda o výmere 1331 m2 na podiel  3/640 povinného: Vávra Ľuboš nar.
12.03.1967  v  prospech  oprávneného:  Všeobecná  zdravotná  poisťovňa,  a.s.,  pobočka
Štefánikova 698/7, Senica, na základe Z-2755/11 a opravy EX 295/11, Z-3002/11, vz.245/11,
č.z.674/16 

LV č. 5163: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 4972/4 vodná plocha vo výmere 366m2

pod B 14 v podiele 1/160
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 4972/4 -
vodné plochy o výmere 366 m2 vo vlastníctve povinného: Vávra Ľuboš, nar. 12.3.1967 v
podiele  1/160  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.
Alexandra  č.  24,  Kežmarok,  na  základe  Z-1635/07,  vz.190/07,  č.z.659/16  ,  č.z.48/17,
č.z.74/18

LV č. 5184:   
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 1267 orná pôda vo výmere 586m2

pod B 14 v podiele 6/640
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 2861/17-8 KH, súdny exekútor JUDr. Eva Falisová, Ex. úrad Bratislava,
Lermontovova 14 na zriadenie exekučného záložného právana nehnuteľnosti: p.č. 1267 - orná
pôda o výmere 586 m2,  v spoluvlastníckom podiele  6/640 povinného:  Vávra Ľuboš,  nar.
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12.3.1967,  na  návrh  oprávneného:  DÔVERA  zdravotná  poisťovňa,  a.s..  Einsteinova  25,
Bratislava, IČO: 35942436, podľa Z-1092/2017, č.z.221/17 
Vecné bremeno podľa  § 22  a  nasl.  Zákona č.  79/1957 Zb.  o  výrobe,  rozvode a  sporebe
elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 69 ods. 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a
o zmene niektorých zákonov v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., IČO:36 361 518,
so  sídlom  Čulenova  6,  816  47  Bratislava  podľa  geometrického  plánu  č.  36  566  497  -
422/2011  na  pozemku  s  parcelným  číslom  KN-E  1267  týkajúce  sa  elektroenergetického
zariadenia 2x110 kV vedenie č. 8202 na trase SH Senica - Rz Malacky a č. 8890 na trase Rz
Senica - Rz ŽSR Zohor podľa Z-3944/11, zm.č.64/12
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 1267 -
orná pôda o výmere 586 m2 vo vlastníctve povinného: Vávra Ľuboš, nar. 12.3.1967 v podiele
3/320 za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného: QUATRO, a.s., Mudr. Alexandra č.
24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07 
Vecné bremeno podľa § 22 a nasl.  Zákona č.  79/1957 Zb.  o výrobe,  rozvode a  spotrebe
elektriny /elektrizačný zákon/ v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č.
36  566  497  - 432/2017  na  pozemku  reg.  E  KN  s  parcelným  číslom  1267  týkajúce  sa
elektroenergetického zariadenia - 1x22 kV VN linka č. 214 na trase Prefa Veľké Leváre -
V286 Gbely, na základe Z-3660/2017, č.z.50/18

LV č. 5188: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 832/2 ostatná plocha vo výmere 1906m2

-parcela číslo 863/2 ostatná plocha vo výmere 870m2

-parcela číslo 4874/2 ostatná plocha vo výmere 416m2

-parcela číslo 4874/3 ostatná plocha vo výmere 103m2

-parcela číslo 4874/4 ostatná plocha vo výmere 99m2

-parcela číslo 4876 ostatná plocha vo výmere 9517m2

-parcela číslo 4920 ostatná plocha vo výmere 17574m2

-parcela číslo 4940/1 ostatná plocha vo výmere 81m2

-parcela číslo 4940/2 ostatná plocha vo výmere 855m2

-parcela číslo 4940/3 ostatná plocha vo výmere 314m2

-parcela číslo 4940/4 ostatná plocha vo výmere 2486m2

-parcela číslo 4940/5 ostatná plocha vo výmere 2131m2

-parcela číslo 4945 ostatná plocha vo výmere 10660m2

-parcela číslo 4948 ostatná plocha vo výmere 7632m2

-parcela číslo 4979 lesný pozemok vo výmere 14127m2

-parcela číslo 4980 ostatná plocha vo výmere 622m2

pod B 328 v podiele 678/591624
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  všetky  nehnuteľnosti
vedené  v  tomto  LV  vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967  v  podiele
678/591624  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.
Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07 
Vecné bremeno podľa § 22 a nasl.  Zákona č.  79/1957 Zb.  o výrobe,  rozvode a  spotrebe
elektriny /elektrizačný zákon/ v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná,
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a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č.
36  566  497  - 437/2017  na  pozemku  reg.  E  KN  s  parcelným  číslom  4920  týkajúce  sa
elektroenergetického zariadenia - 1x22 kV VN linka č. 467 na trase Rz Malacky Rz Holíč, na
základe Z-3655/2017, č.z.45/18

LV č. 5189: 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape:
-parcela číslo 4956 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1047m2

pod B 332 v podiele 678/591624
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  všetky  nehnuteľnosti
vedené  v  tomto  LV  vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967  v  podiele
678/591624  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.
Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07 

LV č. 5190: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 4875/30 trvalý trávny porast vo výmere 1794m2

-parcela číslo 4875/31 trvalý trávny porast vo výmere 141m2

pod B 327 v podiele 678/591624
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  všetky  nehnuteľnosti
vedené  v  tomto  LV  vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967  v  podiele
678/591624  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.
Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07 

LV č. 5226: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 857/4 lesný pozemok vo výmere 24871m2

pod B 332 v podiele 678/591624
ČASŤ C: Ťarchy:
Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 727/14-60, súdny exekútor JUDr. Peter
Stano,  Kapitulská  26,  917  00  Trnava  na  všetky  nehnuteľnosti  zapísané  v  tomto  LV  v
spoluvlastníckom podiele  678/591624  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967,  na  návrh
oprávneného: Sociálna poisťovňa, pobočka Senica, Hollého 1219, IČO: 30807484, na základe
Z-3814/15, č.z.1217/15
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  všetky  nehnuteľnosti
vedené  v  tomto  LV  vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967  v  podiele
678/591624  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.
Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07
Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 552/13-16, súdny exekútor JUDr. Peter
Stano,  Kapitulská  26,  917  00  Trnava  na  všetky  nehnuteľnosti  vedené  v  tomto  LV  vo
vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967  v  podiele  678/591624,  na  návrh
oprávneného: Sociálna poisťovňa, pobočka Senica, Hollého 1219, IČO: 30807484, na základe
Z-1841/13, č.z.161/13 
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Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX EX 1044/13-14, súdny exekútor JUDr.
Peter Stano, Kapitulská 26, 917 00 Trnava na všetky nehnuteľnosti vedené v tomto LV vo
vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967  v  podiele  678/591624,  na  návrh
oprávneného: Sociálna poisťovňa, pobočka Senica, Hollého 1219, IČO: 30807484, na základe
Z-2670/13, č.z.206/13 

LV č. 5237: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 3008 orná pôda vo výmere 1226m2

pod B 14 v podiele 1/160
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 3008 -
orná  pôda o  výmere  1226 m2,  vo  vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.  12.3.1967 v
podiele  1/160  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,  Mudr.
Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07, č.z.74/18 

LV č. 5271: 
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 4971/123 trvalý trávny porast vo výmere 1737m2

pod B 14 v podiele 1/160
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05, súdny exekútor Judr. Jozef Liščák, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  nehnuteľnosti:  p.č.
4971/123 - trvalé trávne porasty o výmere 1737 m2, vo vlastníctve povinného: Vávra Ľuboš,
nar. 12.3.1967 v podiele 1/160 za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného: QUATRO,
a.s.,  Mudr.  Alexandra  č.  24,  Kežmarok,  na  základe  Z-1635/07,  vz.190/07,  č.z.659/16,
č.z.48/17, č.z.74/18 

LV č. 5379:
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape:
-parcela číslo 4895/1 lesný pozemok vo výmere 747 m2

-parcela číslo 4895/2 lesný pozemok vo výmere 152 m2

-parcela číslo 4897 lesný pozemok vo výmere 1100 m2

-parcela číslo 4902/1 lesný pozemok vo výmere 27473 m2

-parcela číslo 4902/2 vodná plocha vo výmere 27 m2

-parcela číslo 4903/1 lesný pozemok vo výmere 512 m2

-parcela číslo 4906/2 vodná plocha vo výmere 353 m2

.parcela číslo 4912/2 vodná plocha vo výmere 2299 m2

-parcela číslo 4913/2 vodná plocha vo výmere 195 m2

-parcela číslo 4918 lesný pozemok vo výmere 676 m2

-parcela číslo 4919 lesný pozemok vo výmere 15584 m2

-parcela číslo 4921 lesný pozemok vo výmere 457 m2

-parcela číslo 4922 lesný pozemok vo výmere 25115 m2

-parcela číslo 4923 lesný pozemok vo výmere 662 m2

-parcela číslo 4933 lesný pozemok vo výmere 63909 m2

-parcela číslo 4934 lesný pozemok vo výmere 583 m2

-parcela číslo 4935 lesný pozemok vo výmere 1896 m2

-parcela číslo 4936 lesný pozemok vo výmere 1507 m2
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-parcela číslo 4949 lesný pozemok vo výmere 3143 m2

pod B 324 v podiele 678/591624
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05,  súdny exekútor  Judr.  Jozef  Liščák,  P.  Mudrocha 1,  036 01
Martin  na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  všetky
nehnuteľnosti  vedené v tomto LV vo vlastníctve  povinného:  Vávra Ľuboš,  nar.  12.3.1967
v podiele  678/591624  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,
Mudr. Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07, č.z.955/20
Vecné  bremeno  podľa  §  22  a nasl.  zákona  č.  79/1957  Zb.  o výrobe,  rozvode  a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon/ v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v prospech  spoločnosti  Západoslovenská
distribučná,  a.s.,  IČO:  36 361 518,  so  sídlom  Čulenova  6,  816  47  Bratislava  podľa
geometrického plánu č. 36 566 497 - 437/2017 na pozemku reg. C KN s parcelným číslom
4895/1 a 4897 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia -1x22 kV VN linka č. 467 na trase
Rz Malacky Rz Holíč na základe Z-3655/2017, č.z.45/18, č.z.955/20

LV č. 5380:
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape:
-parcela číslo 4914/2 vodná plocha vo výmere 2854 m2

-parcela číslo 4916/1 lesný pozemok vo výmere 11483 m2

-parcela číslo 4917/1 lesný pozemok vo výmere 253 m2

pod B 327 v podiele 678/591624
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05,  súdny exekútor  Judr.  Jozef  Liščák,  P.  Mudrocha 1,  036 01
Martin  na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  všetky
nehnuteľnosti  vedené v tomto LV vo vlastníctve  povinného:  Vávra Ľuboš,  nar.  12.3.1967
v podiele  678/591624  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,
Mudr. Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07, č.z.955/20
Príkaz na zriadenie ešekučného záložného práva EX 2197/13-14 súdny exekútor JUDr. Peter
Stano,  Kapitulská  26,  917  00  Trnava  na  všetky  nehnuteľnosti  zapísané  v tomto  LV  vo
vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.12.3.1967  v podiele  678/591624  na  návrh
oprávneného: Sociálna poisťovňa, pobočka Senica, Hollého 1219, IČO: 30807484, na základe
Z-510/14, č.z.48/14, č.z.955/20
Vecné  bremeno  podľa  §  22  a nasl.  zákona  č.  79/1957  Zb.  o výrobe,  rozvode  a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon/ v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v prospech  spoločnosti  Západoslovenská
distribučná,  a.s.,  IČO:  36 361 518,  so  sídlom  Čulenova  6,  816  47  Bratislava  podľa
geometrického plánu č. 36 566 497 - 437/2017 na pozemku reg. C KN s parcelným číslom
4914/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia -1x22 kV VN linka č. 467 na trase Rz
Malacky Rz Holíč na základe Z-3655/2017, č.z.45/18, č.z.955/20

LV č. 5381:
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape:
-parcela číslo 4903/2 vodná plocha vo výmere 60 m2

-parcela číslo 4904/2 vodná plocha vo výmere 1802 m2

-parcela číslo 4905/2 lesný pozemok vo výmere 1194 m2

-parcela číslo 4905/3 vodná plocha vo výmere 6657 m2

-parcela číslo 4906/1 lesný pozemok vo výmere 193 m2

-parcela číslo 4907 lesný pozemok vo výmere 3830 m2

-parcela číslo 4908/1 lesný pozemok vo výmere 462 m2
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-parcela číslo 4908/2 vodná plocha vo výmere 9 m2

-parcela číslo 4910/1 lesný pozemok vo výmere 5811 m2

-parcela číslo 4910/2 vodná plocha vo výmere 890 m2

-parcela číslo 4911/1 lesný pozemok vo výmere 550 m2

-parcela číslo 4911/2 vodná plocha vo výmere 126 m2

-parcela číslo 4912/1 lesný pozemok vo výmere 6031 m2

-parcela číslo 4913/1 lesný pozemok vo výmere 593 m2

-parcela číslo 4924 lesný pozemok vo výmere 17174 m2

-parcela číslo 4925 lesný pozemok vo výmere 1478 m2

-parcela číslo 4930 lesný pozemok vo výmere 1245 m2

-parcela číslo 4931 lesný pozemok vo výmere 27471 m2

-parcela číslo 4932 lesný pozemok vo výmere 1284 m2

-parcela číslo 4961 lesný pozemok vo výmere 11254 m2

pod B 327 v podiel: 678/591624
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05,  súdny exekútor  Judr.  Jozef  Liščák,  P.  Mudrocha 1,  036 01
Martin  na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  všetky
nehnuteľnosti  vedené v tomto LV vo vlastníctve  povinného:  Vávra Ľuboš,  nar.  12.3.1967
v podiele  678/591624  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,
Mudr. Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07, č.z.955/20
Príkaz na zriadenie ešekučného záložného práva EX 2197/13-14 súdny exekútor JUDr. Peter
Stano,  Kapitulská  26,  917  00  Trnava  na  všetky  nehnuteľnosti  zapísané  v tomto  LV  vo
vlastníctve  povinného:  Vávra  Ľuboš,  nar.12.3.1967  v podiele  678/591624  na  návrh
oprávneného: Sociálna poisťovňa, pobočka Senica, Hollého 1219, IČO: 30807484, na základe
Z-510/14, č.z.48/14, č.z.955/20
Vecné  bremeno  podľa  §  22  a nasl.  zákona  č.  79/1957  Zb.  o výrobe,  rozvode  a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon/ v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v prospech  spoločnosti  Západoslovenská
distribučná,  a.s.,  IČO:  36 361 518,  so  sídlom  Čulenova  6,  816  47  Bratislava  podľa
geometrického plánu č. 36 566 497 - 437/2017 na pozemku reg. C KN s parcelnými číslami
4910/1, 4911/1, 4912/1 a 4913/1 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia -1x22 kV VN
linka č. 467 na trase Rz Malacky Rz Holíč na základe Z-3655/2017, č.z.45/18, č.z.955/20

LV č. 5382:
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape:
-parcela číslo 4898 trvalý trávny porast vo výmere 3579 m2

-parcela číslo 4899 trvalý trávny porast vo výmere 518 m2

pod B 323 v podiele 678/591624
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05,  súdny exekútor  Judr.  Jozef  Liščák,  P.  Mudrocha 1,  036 01
Martin  na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  všetky
nehnuteľnosti  vedené v tomto LV vo vlastníctve  povinného:  Vávra Ľuboš,  nar.  12.3.1967
v podiele  678/591624  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,
Mudr. Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07, č.z.955/20
Vecné  bremeno  podľa  §  22  a nasl.  zákona  č.  79/1957  Zb.  o výrobe,  rozvode  a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon/ v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v prospech  spoločnosti  Západoslovenská
distribučná,  a.s.,  IČO:  36 361 518,  so  sídlom  Čulenova  6,  816  47  Bratislava  podľa
geometrického plánu č. 36 566 497 - 437/2017 na pozemku reg. C KN s parcelným číslom
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4899 týkajúce  sa  elektroenergetického  zariadenia  -1x22 kV VN linka  č.  467 na  trase  Rz
Malacky Rz Holíč na základe Z-3655/2017, č.z.45/18, č.z.955/20

LV č. 5383:
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape:
-parcela číslo 4896 trvalý trávny porast vo výmere 12488 m2

-parcela číslo 4900 trvalý trávny porast vo výmere 2359 m2

-parcela číslo 4901 trvalý trávny porast vo výmere 17685 m2

pod B 325 v podiele 678/591624
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05,  súdny exekútor  Judr.  Jozef  Liščák,  P.  Mudrocha 1,  036 01
Martin  na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  všetky
nehnuteľnosti  vedené v tomto LV vo vlastníctve  povinného:  Vávra Ľuboš,  nar.  12.3.1967
v podiele  678/591624  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,
Mudr. Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07, č.z.955/20
Vecné  bremeno  podľa  §  22  a nasl.  zákona  č.  79/1957  Zb.  o výrobe,  rozvode  a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon/ v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v prospech  spoločnosti  Západoslovenská
distribučná,  a.s.,  IČO:  36 361 518,  so  sídlom  Čulenova  6,  816  47  Bratislava  podľa
geometrického plánu č. 36 566 497 - 437/2017 na pozemku reg. C KN s parcelnými číslami
4896, 4900 a 4901 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia -1x22 kV VN linka č. 467 na
trase Rz Malacky Rz Holíč na základe Z-3655/2017, č.z.45/18, č.z.958/20

LV č. 5447:
Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu:
-parcela číslo 828 lesný pozemok vo výmere 9569 m2

-parcela číslo 856 lesný pozemok vo výmere 19918 m2

pod B 324 v podiele 678/591624
ČASŤ C: Ťarchy:
Exekučný príkaz EX 887/05,  súdny exekútor  Judr.  Jozef  Liščák,  P.  Mudrocha 1,  036 01
Martin  na  vykonanie  exekúcie  zriadením  exekučného  záložného  práva  na  všetky
nehnuteľnosti  vedené v tomto LV vo vlastníctve  povinného:  Vávra Ľuboš,  nar.  12.3.1967
v podiele  678/591624  za  účelom  uspokojenia  pohľadávky  oprávneného:  QUATRO,  a.s.,
Mudr. Alexandra č. 24, Kežmarok, na základe Z-1635/07, vz.190/07

celková výmera pripadajúca na podiel poručiteľa - 3608 m²
spolu vo všeobecnej hodnote                                                                                     1.369,-
EUR

(podľa prílohy č. 1 a č. 2 Zákona č. 582/2004 Z.z. – katastrálne územie Sekule: zastavané
plochy  a nádvoria  a ostatné  plochy  v hodnote  1,85  EUR/m2,  orná  pôda  a lesné  pozemky
v hodnote 0,3628 EUR/m2, trvalé trávne porasty a vodné plochy v hodnote 0,1188 EUR/m2)

V prípade  záujmu  o kúpu  nehnuteľností  adresujte  písomnú  ponuku  k číslu
konania Dnot 87/2019 notárovi ako súdnemu komisárovi na vyššie uvedenú adresu.

V Senici, dňa 30.09.2022
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   JUDr. Lenka Dostálová
                                                        notár - súdny komisár
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