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VYVESENÁ DŇA:

‚

ZVESENÁ DŇA

10 08 2017
18 09‘ 2017

PODPIS:

DD P50090/17

I

Dražobnik:

Platlť sa oplatl s.r.o,
Košická 56, 821 08 Bratislava
IČO; 45684618
OR OS Bratislava I, oddiel; Sro, vložka Číslo; 66827/B

Navrhovater dražby:

Slovenská sporiterňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratis!ava
IČO; 00151653
OR OS Bratislava 1, oddiel Sa, vložka Č. 601/B

Oátum konania dražby:

18.09.2017

Čas otvorenia dražby:

11:30 hod.

Miesto konania dražby:

Kongresová sála, prízemie, Palace Hotel Polom, P.O.Hviezdoslava 22, 010
01 ŽiRna, okres Žilina, Žilinský kraj.

Opakovanie dražby:

prvá dražba

Predmet dražby:

súbor ved

LV Ĺ

Okrasný úrad

Okres

Obec

Katastrálna (nemis

1467

Liptovský Mikuiáš

Liptovský Mikuiáš

liptovský Mikuiáš

OkoilČná

Byt:
Cha,aktehsllka (člslo
bytu, ČIsio vchodu,
tlelo poschodla,
adresa) :

Sůp.č.
stavby:

Č. 24, vchod:
Xemi 629(7, 031 04
Liptovský Mikuláš

Postavená na
pozemku.
parcele rogistn
‘C evldovanej
na katastráinej
mape:

Byt

629

776/43

Podiel priestoru na společných
častiach a spolotných zaňadeniach
domu súplsná Č. 629:

Druha popis
stavby:

9 OBYrNÝ
DOM 48 B J
‘

6045/356088
‘

Spoluviastnicky podiei v 1/1.
LV Č.

Okrasný úrad

Okres

Obec

Katastrálne (nemis

1622

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuiáš

Okohčné

Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mapa:

ParceinÓ Číslo

Druh pozemku

Výmera trn1!

603
Zastavané plochy a nádvoria
776/43
Predmelom dražby je spoluvlastnicky podiei 60451356088. který prisiúcha účastnikom právneho vzťahu Č. 18,

Opis predmetu dražby;
Byt 6.24 V bytovom dome Č.s.629 na parcele 6.776)43 k.u.Okoličné

L

Bytový don Č.629, v ktorom sa nachádza oceňovaný byt Č24 je postavený v
Okoličnom na parc.Č.776/43. Prtstup k bytovému domu je po miestnych
spevnených komunikáclach Parkovanie je umožnené na parkovisku v okolí
1Piat sa opiMi s.ro., ošická 56,82108 Bratislava
Tel.: *4212322027 10-12. fax: .4212 322 027 15, E.rnali: officeplatitsaopiatLsk, www.piatitsaopiati.sk
ičo: 1$ 584 618, oič: 2023085152
SpolDčnos(Je zapisan

obchodnom reEistri Okrasného sůdu BA I, oddiel: Srn, vložka lslo: 65827/B

bytového domu. Obytný doni sú betonové panely so 7 nadzemnými
podlažiami, .pričom prlzemie je využité ako technické(pivnice, práčovne)
Obytný doni bol postavený v r.191 Obytný dom má plochú jednopláštovú
strechu. Dom je napojený na centrálnu kotolřiu, na verejný vodovod,
kanalizáciu, pJynovod, elektrickú energiu.
DISPOZIČNE RIEŠENIE RYTU:
Z centrálneho schodiska sa dostaneme do trojizoového bytu.Cez predsieň
sa dostaneme do Web, kuchyne a do šatntka.Cez obývačku Sa vchádza na
balkón a do jednej izby.Z chodby sa ide do kúperne a do Wc.
TECHNICKY POPIS:
Popis bytového domu:
Byt č24 pozostáva z troch obytných miestnosti, kuchyne a prlslušensWa.
Príslušenstvom je chodba WC, kúpeíňa, Iágia a pivnica na prlzemí ( prvom
nadzemnom podlažt) domu. Podlahová plocha oceňovaného bytu je
6O,45m. Vstup do bytu jez podesty chodby do vstupnej chodby, odtiarje
vstup do kuchyne, dvoch izieb,kůpeíne, Wc.Súčasťou bytu je jeho vnútorné
vybavenie: kuchynská linka s nerezovým dresom a zabudovaným plynovým
spotrebičom, batéria-drezová, vaňová.Bytové jadro umakartové, umývadlo,
wc, vaňa. V byte je zásuvka STA, digestor, domový telefón, radiátory
vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplonosné, plynově prlpojky.Okná si)
drevené zdvojené so žalúziami. Vykurovanie je ústredné diarkové, ocerové
panelové radiátory. Podlahy v byte, plávajúca laminátová podlaha av
kúpeíni je PVC. Na radiátoroch sú merače tepla.V byte je televlzny rozvod a
internet. Orientácia juh a západ. Byt je napojený na rozvod teplej a studenej
vody.Prlprava teplej vody jez centrálneho zdroja.Byt bol v r.2007 čiastočne
zrekonštruovaný.
Spoločné Časti:
základy,strechaobvodové,múry,vchody,chodby.schodištia,vodorovné nosné
a zvislé nosné konštrukcie.
Spo)očné zariadenia domu: miestnosti pre
bicykle,sušiareti,koč(kareňspoločné televlzne antény,bleskozvody, komuny,
vodovodné, teplonosné, plynové a elektrické pripojky vrátane stúpaclch
vedeni a dome s uzavieraclmi ventilmi.Schodisko je dvojramenné s
povrchovou úpravou terazzo.
Spotočné zariadenie domu:
Obytný dom je založený na betónových základoch. Zvislé nosné konštrukcie
si) panely. Stropy sú železobetónová doska s rovným povrchem. Schody sú
žetezobetónová doska $ povrchom stupňov z PVC. ZastreŠenie domu je
jednoplášťová plochá strecha.Krytina je z asfaltových nataviterných pásav.
Klampiarske konštrukcie si) z pozinkovaného plechu. Bytový dom je
tradičnej panelovej sústavy v konštrukčnom systéme TO6B.Stropy sú
panelové s rovným podhľadomKlampiarske konštrukcie SO komtetné z
pozinkovaného plechuVonkajšie omietky sú brizolitové.Vnútorné omietky(
spoločných priestorov sú vápenné, hladké. Objekt je chránený
bleskozvodomDvere v spoločných priestoroch sú hladké, vchodové
oceíové.Okná sú zdvojené drevené.Podlahy v spoločných pdestoroch sú Z
PVC a keranickej dlažby.V každom vchode je osobný výtah.
Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby jev stave zodpovedajůcom údržbe adobe jeho využitia.
Popis práv a záväzkov k predmetu dražby vlaznucich:
List vlastnictva Č. 1467, katastrálne územle Okoflčné, účastnícI
právneho vzťahu Č.2:
Poznámka:
byt Č. 24/IV Upovedomenie o začati exekúcie
Vl.2 Miksová Katarina
EX
exekučného nzáložného práva na nehnuternosti
zriadenim
1689/2016,JUDr. Peter MatejovieLiptovský MikulášP- 3412017,
bt Č. 24/IV Upovedomenie o začati exekůcie
Vl.2 Mksová Katarina
EX
nehnuteínosti
na
práva
exekuČného záložného
zriadenlm
39312017,JUDr. Peter Matejovie,Liptovský Mikuláš,P- 159/2017,
byt Č. 24/IV Upovedomenie o začati exekťjcie
VI.2 Miksová Katarína
EX
nehnuternosti
na
práva
záložného
exekučného
zriadenim
392/2017,JUDr. Peter MatejovieUptovský Mikuláš,P- 160/2017,
byt Č. 24/IV Upovedomenie O začati exekúcie
Vl.2 Miksová Katarína
ti
a zriadenlm exekuČného záložného práva na
nehnuteFnos
predajom
-

-

-

-
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-

-

-

-

nehnuteínosti EX 843/20171JUDr. Peter Matejovie,Liptovský Mikuláš,P
206/2017,
Vl,2 Miksa Pavola manž. Katarina byt Č. 24/IV Cznámenie o začati výkonu
Slovenská sporiteiňa, a.s,
záložného práva záložným veriterom
Tomášikova 46, Bratislava, P-17i/2017,
-

-

ČASt C: tARCHY:
VL2 BYT 624/IV Záložné právo na tam vedené nehnuternosti byt Č.24/4
p., vchod 7 v bytovom dome s.Č.629+spol.Časti a zariad. domu
6045/356088-in, pre záložného veritera Slovenská sporiterha, as. Suché
mýto 4, Bratislava (00151653), na základe zálome) zmluvy : 0333966132,
druh pohFadávky: splátkový úverV 3853/2008;
VL2 Miksa Pavol byl Č. 24/IV Záložné právo pre Mesto Liptovský Mikuláš,
Č. MsU/DaP/2017/Q3522/01 MM, Z- 1434/2017,
Vl,2 Miksová Katarina ExekuČný prlkaz na vykonanie eXekůcie zriadenlm
eXekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 392/2017,JUflrPeter
Matejovie,Liptovský Mikuláš,Z-1800/2017,
VL2 Miksová Katarina ExekuČný prlkaz na vykonanie eXekůcie zriadenlm
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 393/2017,JUDr.Peter
Matejovie,Liptovský Mikuláš,Z-18Oi/2017,
V12 Miksové Katarina byt Č24/IV Exekučný prikaz na vykonanie exekúcie
predajom nehnuternost( a zríaden(m exekučného záložného práva na
nehnuternosti EX 843/2017,JUDrPeter Matejovie,Liptovský Mikuláš
2429/2017,
INÉ ÚDAJE:
Bez zápisu.
-

-

-

-

-

-

-

-

List vlastn(ctva Č. 1622, katastrálne územie QkoliČné, účastnici
DráVflehO vzťahu Č. 18:
Poznámka:
spoluvlastnicky podiel 6045/356068
Vl.16 Miksové KatarIna
Upovedomenle o začati exekúcie zriadenim eXekučněho záložného práva
na nehnuteľnosti EX 1689/2016,JUDr, Peter Matejovie,Liptovský Mkuláš,P
34/2017,
Upovedomenie o začati exekúcie zriadenlm
Vlis Miksové Katarina
exekučného záložného práva na nehnuternosti EX 393/2017JUDr. Peter
Matejovie,Liptovský Mikuláš,P-159/2017,
Upovedomenie o začatI exekúcie zriadenim
V116 Miksová KatarIna
exekuČného záložného práva na nehnuteínosti EX 392/2017,JUDr. Peter
Matejovie,Liptovský Mikuláš,P-160/201 7,
Vlis Miksa Pavola manž. KatarIna Oznámenie o začati výkonu záložného
Slovenská spcriteľňa, as. Tomášikova 48,
práva záložným veriteľom
Bratislava, P-171/2017,
Upovedomenie o začatI exekůcle predajom
Vlis Miksová Katarina
nehnuternostl a zriadenlm exekučného záložného práva na nehnuteFnosti
EX 843/20i7,JUDr. Peter Matejovie,Liptovský Mikuláš,P-206/20i7,
-

-

-

cie
sú
j je
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-

-

-

-

ČASÝ C: tARCHY:
KN p6776143
Záložné právo na tam vedené nehnuleľnosti
VLiS
6045/356058-in, pre záložného veritefa Slovenská sporiterňa, as. Suché
mýto 4, BraUslava (00151653), na základe záložnej zmluvy 0333968132.
druh pohradávky : splátkový úver V 3853/2008;
Vlis Miksové Katarina Exekučný prlkaz na vykonanie exekúcie zriadenlm
eXekučného záložného práva na nehnuternosti EX 392/2017,JUDr.Peter
Matejovie,Liptovský Mikuláš,Z-1600/2017,
Vila Miksové KatarIna Exekučný prlkaz na vykonanie exekůde zriadentm
exekučného záložného práva na nehnuteínosti EX 393/2017,JUDr.Peter
Matejovie,Liptovský Mikuláš,Z-1801/20i7,
Vlis Miksová Katarina Exekučný prlkaz na vykonanie exekůcie predajom
nehnuteľnostl a zriadenlm eXekučného záložného práva na nehnuteínosti
EX 843/2017,JUDr.Peter Matejovie,Liptovský Mikuláš Z 2429/2017,
-

-

-

-

-

-

INÉ ÚDAJE:
Bez zápisu.
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-

Znalecký posudok:
člsio znaleckého posudku:
117/2017

I

I]

Najnižšie podanie:
Minlmáine prihodenie:
Dražobná zábezpeka:
Spósob zioženla dražobne)
zábezpeky:

Čisio účtu na
zioženie dražobnej
zábezpeky:

Adresa na zioženle
dražobnej zábezpeky:
Doklad, preukazujúci
zloženie dražobnej
zábezpeky:

Mano znaka;

I

Oátum vyhotovena;

Ponechalová Zuzana
ng.

23052017

Všeobecná cena odhadu:_J
47 30000 EUR

47 300,00 EUR
300,00 EUR
10000,00 EUR
Učastnlk dražby je povinný zložit dražobnů zábezpeku dražobnikovl alebo
do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo terme bankovej záruky s
preukázanlm potvrdenia .0 úhrade týmto alebo zákonom povoleným
spÓsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložit‘ šekom ani platobnou
karlou.
Platit sa oplatl s.r.o., Košická 56, 821 CS Bratislava, clslo úctu:
5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (SIC):
GIBASKBX, vedený v SLSP, as., variabitný symbol (VS): 9017 (uvedie sav
referencii piatitela).
Učastník dražby mĎže zložiť dražobnů zábezpeku v hotovosti v sldle
dražobnej spoločnosti na adrese Košická 56, 821 08 Bratislava a v deň
konania dražby v dražobnej miestnosti.
Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške
v prospech účtu dražobnika, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v
stanovenej výške na bankový účet dražobnlka v hotovosti, prijmový
pokladničný doklad vystavený dražobnikom, banková záruka, zápisníca
o notárskej úschove.
‘

Lehota na zioženie
dražobnej zůbezpeky:
Spáscb vrátenia
dražobnej zábezpeky:

Úhrada ceny dosĺahnu
tej vydražením:

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Sa konči otvorenim dražby.
Dražobnik vráti Ůčaslnikoví dražby, k(orý predrnet dražby nevydražil,
dražobnú zábezpeku aiebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
bez zbytočného odkladu po skončeni dražby alebo po upusteni od dražby
V pripade, že dČjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená
vydražiteíom vrátane jej prlslušenstva sa použije na úhradu nákladov
zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca
časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiterom, ktorý spůsobil zmarenie
dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nák!adov zmarenej
dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteíovi, ktorý
spósobil zmarenie dražby. Vydražite(, ktorý spásobil zmarenie dražby, je
povinný na vyzvanie dražobnlka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorů
nepokrýva dražobná zábezpeka nim zložená. To platí aj pre náklady
opakovanej dražby, konanej V dčsledku zmarenia predchádzajúcej dražby
vydražite Fom.
Vydražitel Je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskčr do 15
dni odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobnlka, cislo
úctu: 501955948010900, IRAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT
(SIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, as., variabilný symbol (VS): 9017
(uvedie sa v referencä platiteľa).
Ak nle je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražitet
povinný zaplatíť cenu dosiahnutej vydraženlm hneď po skončeni dražby.
Dražobná zbezpeka sa vydražiteovi započitava do ceny dosíahnutej
vydražením, to neplatl V prlpade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiterom
zložená vo forme bankovej záruky
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Prechod práv a záväzkov
vlaznucich na predmete
dražby:

V zmysle 5 lSlma, ods. 3, Občianskeho zákonnlka, pri výkone záložného
práva záložným verite[om, ktorého záložné právo je v poradl rozhodujúcom
na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza
nezaťažený záložnými právami ostatných záložných venteíov.
V zmysle 5 30, zákona Č. 52712002 Z.z. o dobrovoíných dražbách v znenl
neskoršlch predpisov, práva osčb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich
na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastnlckeho práva
dražbou.
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelenlm prlklepu, ak
vydražite uhradil cenu dosiahnutú vydraženlm predmetu dražby v
ustanovenej lehote; to neplatí v prlpade predkupného práva spoluvlastntkov
veci R spoluvlastnlckemu pcdielu.
Upozorňujeme všetky osoby ktoré majú k predmetu dražby predkupné
alebo ině práva, že ich möžu preukázat‘ najneskÓr do začatia dražby a mňžu
ich uplatniť na dražbe akc dražitelia.

Obhliadka predmetu
dražbyldátum a Čas:

Obhlladka 1: 30.06.2017 o 09;45 hod.
Obhtladka 2: 08.09.2017 009:45 hod.
Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o oóhliadku sa uskutoční pred
predmetom dražby: Kemi 62917, 031 04 Liptovský Mikuláš. Bližšie
informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859
krajicek platitsaoplati .5k

Nadobudnutle vlastnlckeho
práva k prcdmetu dražby:
Podmlenky odovzdania
predmetu dražby
vydražiteľovi:

‚

jkv
lov
ca
nie
nej

dy
tby

Notár, ktorý osvedčl
priebeh dražby
notárskou zápisnicou:
Poučenie:

:by.
utej
‘om

Vlastnicke právo k predmetu dražby prechádza na vydražlteľa udelentm
prlklepu a po uhradeni ceny dosiahnutej vydražením.

Užlvacie právo prechádza na vydražitefa odovzdanlm predmetu dražby
zápisnicou o odovzdanl. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník
predloženl osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia
po
vydražiteFa. Dražobnlk odovzdá vydražiterovi po zaplatenl
totožnosti
vydraženej ceny predmet dražby a listiny, které osvedčujú vlastnlcke právo
a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú ině
práva vydražiteía k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiter
prevzatie plsomne powrdl. Ak ide o nehnuternosr, podnik alebo jeho časť,
odevzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženía totožnosti vydražiteľa
bez zbytočných prieťahov. O odovzdani predmetu dražby spíše dražobník
zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby,
kľůče od dverl, vrát, ovládače od dlaľkovo ovládaných brána dokumenty akc
sú kolaudačně rozhodnutla, geometrické plány, nájemné zmtuvy a spoločne
s vydražiterom si navzájem potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
Notársky úrad JUDr. Valová Katarina, PhD.
Pribinova 10, 61109 Bratislava
-

V prlpade, aR se spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boii porušené
ustanovenia tohto zákona, může osoba, která tvrdl, že tým bota dotknutá na
svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať
sa určania neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatni do troch mesiacov odo
dňa prikiepu okrem pripadu. ak dÖvody neplatnosti dražby sůvisia 50
spáchaním trestného činu a zároveň ideo dražbu domu alebo bytu, v ktorom
má predchádzajůci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý
pobyt poda osobitného predpisu (5 3 zákona Č. 253/1998 Z.z. o hlásenl
pobytu občanov Síovenskej republiky a registri obyvateíov Slovenskej
republiky v znenl zákona Č. 454f2004 Z.zj; v tomto prlpade je možné
domáhať se neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prlpade
spoloČnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok
lýka. Osoba, ktorá podala na súde žalobu o určenie neplatnosti dražby, je
5

súdneho konania.
povinná oznámíť prlslušnému okresnému úradu začatie
vateľ dražby,
navrho
Učastnlkrnj súdneho konania o neplatnosť dražby sú
osoba podfa
tá
dotknu
a
k
vlastní
ci
dražobnlk, vydražiteí, predchádzajú
ch a o
dražbá
orných
dobrov
O
Z.z.
02
527í20
Č.
zákona
21
odseku 2
ch a
notáro
Zb.
o
992
32311
Č.
rady
doplnenl zákona Slovenskej národnej
sov. Ak
predpi
šlch
neskor
znenl
ok)
v
poriad
sky
(No(ár
ti
notérskej činnos
neplatnú, účinky
vydražiteT zmaru dražbu alebo aR sůd určil dražbu za
možné vyslovit‘ z
je
nie
dražby
nosť
u.
Neplat
prlklep
prlklepu zanikajů ku dňu
oneskoreného
u
prlčino
důvodu oneskoreněho začatia dražby, aR holo
na tem storn
nlkom
dražob
istým
tým
dražby
zaČatia dražby konanie inej
ktorá má k
osoba
aj
,
ako
dražby
etu
predm
k
vlastnl
žnil
neumo
ak
mieste a
obhliadku
riadnu
at‘
vykon
právo,
cke
predmetu dražby mé ako vlastnl
.
predmetu dražby
mé práva,
Upozorňujeme všetky osoby ktoré majú k predmetu dražby
ť na
uplatni
a
dražby
začatia
do
že ich můžu preukázat‘ najneskór
spIňa
ktorá
osoba,
byť
může
dražby
ikom
Učastn
lia.
dražbe ako dražite
dobrovoľných
podmlenky ustanovené Zákonom Č. 52712002 Z,z. o
clefom uroblť
s
ila
sa
dostav
sov
a
predpi
ších
dražbách V zneni neskor
3,32
EUR.
é
vstupn
platia
osoby
é
Ostatn
e.
podanl
V Bratislave dňa 03.08.2017
za NavrhovateTa dražby:

‚

ĺ
Ing. Monika ČervenkoÁá
vedúca odd. Vymáhania nesplácaných
pohradávok retail
Rladen(e ůverového rizika retail
Slovenská sporiterňa, as.

ĺ

Ing. Aneta Masárová
špecialsta odd. Vymáhania nesplácaných
pohíadávok retail
Riadenie ůverového rizika retail
Slovenská sporite[ňa, as.

za Dražobnlka:

ľť

‚tli9. Miroslav Maoň
základe pcverénia zo dĎa 31.3.2015
ĺ na
ĺ Platiť sa oplatl

6

Ý

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu
Pod?a knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedČujern pravosťyodpisu; Ing. Monika Čenenkovii, dturn
‚ ktorého(ej) totožnosť sam zistiI
bytom
narodenia‘
(a) z5konným spásobom, svčsob zistenia totožnosti: platný doklad totoosti ůradný doklad: Občiansky preukaz,
séria alaiebo Číslo:
-ý(á) podpis na listine uzna«a) za svoj vlastný. Centrlny register osvedčených
podpisov pridelii podpisu poradové Číslo 0611475/2017.
-

Bratislava da 38.20!?
pracovn

poverený notárom

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

4

?odľa bihv osvedčovania pravosti podpisov osveděujem pravost‘ podpisu: AneLi Masárová, dátum narodenia
klorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným
bytom
spósobom, spósob zistenia totožnosti: platný doklad tototnosti úradný doklad: Občiansky preukaz, sčria alalebo
)‚ ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov
Čísle
pridelil podpisu poradové ČisIo 0611476/2017.
-

Bratislava dňa 3.8.2017
pracovník

tJpnzorneniel Natár lcgaJiätiau
r.eosvedčujt pravdk‘ot skttnČnu5ti
uvdzaných v lisüne (5R 2ds 4
Noiárskeha po.iadku)

verený notúrom

ĺETiJ

ĺĺtý o?%‘\

