VEREJNÁ VYHLÁŠKA BOLA

•‘1

12 05 2017

VYVESENÁ DŇA:

29 05 2017

ZVESENÁ DŇA:
PODPIS:

jjjej draŽbi
OD PSOO16/17
‚J

Člsio reglstrácie poslednej
Ilstlnyv NCRdr;

-

Dražobnlk:

PIatlť sa oplatí ss,o.
Košícká 56, 821 08 Bratislava
IČO: 45684618
OR 0$ Bratislava I. oddiel: Sro, vložka Číslo: 66827/B

Navrhovatel‘ dražby:

Slovenská spor)tefňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
ičo: 00151653
OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka Č. 601/B

Dátum konanla dražby;

29.05.2017

Čas otvorenia dražby:

11:00 hod.

Mlesto konanla dražby:

Salónik, VIX Restaurant1 SládkoviČova 164/3, 010 01 Žilina, okres Žilina,
Žilinský kraj,

Opakovanle dražby:

2. kolo

Predmet dražby:

sůbor ved

.1

I

231512017

LV č.

r473o

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územle

Liptovský Miktdá

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Uptovský Mikuláš

Byt:
Charakterlsuka (Člalo
bytu, ČisIo vchodu,
ČIslo poschodla,
adresa):

Sůp.Č.
stavby:

Postavená na
pozemku
parcele
registra “C‘
evldovanej na
kstastrálnej
mape:
-

Druh
a popis
stavby:

Podiel pHestow na spoločných
častlach a spoiočných zadadeniach
domu súplsné Č. 20448
spoluvlastnicky podlel k pozemku
partee regIstra “C“ evldovanej na
katastrMnej mape ako: parc. Č. 904(5,
zastavanó plochy a nádvoda o
výmare 2094 ni:
-

.

bytč. 17,
9—
vchcd:1B1,4.p.,
79 Í 5524
BYTOVY
904/5
2044
adresa: 1. mája
DOM
2044/181, 031 01
Liptovský Mikuiůš
Spoluvlastnicky podiel vlil.
Dražba -3 izbový byt Č. 17, na 4.p., vo vchode č. 181, na ulici 1. mája V
Opis predmetu dražby:
meste Liptovský Mikuláš. Vypočítaná podlahová plocha Je 88,96 m2.
Vzhradom na skutoČnosť, že hodnotené nehnuteľnostl neboli
sprlstupnené, ohodnotenie predmetu dražby bob vykonané V zmysle
12 ods.3 zákona č.527/2002 O dobrovořných dražbách, v znenl
neskoršich predpisov (“ohodnotenie možno vykonať z dostupných
ůdajov, ktorě má dražobnlk k dispozicli“). Z důvodu neumožnenla
vykonanla obhliadky nle je možné urČlť presné technické ani
dlspozlčné rlešenle ohodnocovaných nehnuteľnostl, rovnako ani lch
užlvaclu schopnosť.
Popis domu:

I

lplat t Sa opisU s.r.o., Košická 56,82108 Bratklava
Tel.:- 421 2322 0Z7 10-12, Fax: .421 2322027 15, E-mail: of1ico@platltsaoplatl.sk, www.platltsaoplatl.sk
ičo:‘ S 684 618, DIČ: 2023085152
Spolc!nosťje zaplnná v obchodnom registri Okresnébo sůdu BA I, oddle!: Sro, vloka dlslo: 6532718

•

Bytový dam súp. Č.2044 stoji na pozemku KN-C par. Č.90415 vk. Ú.
Mkuláš, na ulici 1. mája v Liptovskom Mikuláši, Bytový dpm je
4Liptovský
?.
‘panelový, má technické podlažie s nebytovými priestormi, nulté podla je • v
ktorom sú spoločné prlestory a pivnice k bytom. V štyroch ďrilšich
podlažiach a v podkroví sú byty. Dam má päť vchodov. Dam je prlstupný Z
asfaltového chodnika a parkoviska pred domom. Napojený Je na eleh,trickú
energlu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, Založený je na bel6nwých
základoch, Zvislě nosné konštrukcie sů panelové, deliace konštiukcie
panelové. Stropy železobetónové panelové. Schody železobetánové.
Strecha je sedlová, krytina skridía. Klampiarske konštrukc:e z
pozInkovaného plechu. Uprava fasády je sillkónová omietka. Vn(torné
omietky spoločných priestorov vápenné hladké. Vstupné dvere si) plstové
ostatně dvere spoločných phestorov hladké a zasklené. Okná v techrtzkom
podlaží plastové. V nadzemných podlažiach a spoločných pries\xoch
plastové. Podlahy spoločných priestorov betonové s poterom vo vsipnej
chodbe keramická dlažba. Vykurovanie ústredné. Eíektroinšta(ácta Sv, itelná
a motorická. Dam má bleskozvod. V dome je rozvod elektrlckej ener21e, V
stupačkách rozvod vody, kanalizácie. Dam je užívaný podfa informáde v
znaleckom posudku 1512012 od roku 1994. Vek domu k roku ohodnoteniaje
2017-1994 = 23 rokov. Životnosť domu predpokladám 90 rokov.
Popis bytu:
Byt č.17 je umlestnený vo šWrtom posčhodi bytového domu. L;yt je
prlstupný za spoločnej chody a výt‘ahom. Napojený je na elektrlckú erargiu,
kanalizáciu, diaľkové ůstredné vykurovanie a
teplů a studenú vodu,
spoločnú anténu. Pozostáva Z troch obytných miestnosti a prlslušeistva,
ktorým je kuchyňa, chodba, kúpeíňa s WC a komory. Táto bala wtlwomna
po uzavretí lódžie murovanou stenou a osadenim plastového okna. Bytu
patri aj pivnica umiestnená v technickom podlaží. Obvodové steny a p:iečky
sú panelové. Jadro je murované. Omietky sú vápenné stierky. Vnutorné
keramické obklady sú v kuchyni a v kúperni. Dvere drevené buko ié do
obložkových zárubni. Okná plastové so žalúziami. Podlahy v codbe,
kuchyni, kúpeľni gresová dlažba. Podlaha v jednej izbe laminoviná v
druhých v ďalšfch drevo. V pivnic) cementový pater. Vykurovanie ůsiredné
radiátory s termolegulátorml a meračml tepla. V kůpernl, kuchyni a cho‘Jbe je
podlahové elektrické. Elektroinštalácla svetelná istená automatmi, V jadre je
rozvod teplej a studenej vody a kanalizácle. Teplá voda je dodáv3ná z
centrálneho rozvodu. V kuchyni je keramická plastňa, digestor, umý ačka
riadu, mikrovlnná růra. Kuchynská linka je Z dreva, drezové umvadlo
nerezové. V kúpeíni je vaňa a umývadlo a WC typ Seberit. Vodo ;odné
batérie pákové nerezové, S vlastnicWom bytuje spojené aj spoiuvlastiícWo
spoiočných častI a spoločných zariadení domu a prlslušenswa. Spolonými
časťami sú základy, strecha, vchody, chodby, vodorovně nosné a izolačné
konštrukcie, zvisiě nosné konštwkcie, schodiská, obvodové můry, prinčere.
Spo(očnými zadadeniami sú: STA, bleskozvody, výtah teploiosné
vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne pripojky, ‚ zadadenia, ktoré
slúžia na meranie 8 rozůčtovanie tepla a vody, chodby. Spoluvlastnicky
preds:avuje
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
7915524.
-

Maiýza polohy nehnuternosu:
Bytový dom stoji v zastavanom území mesta Uptovský Mikuláš na ilici 1.
mája Mesto má podťa intemetovej stránky 33 500 obyvateľov a je Ádlom
okresu Obklopené je pohoriaml Západné Tatry na severe, Nizke Tatry na
juhu a Chočské vrchy na severozápade. V meste 50 úrady, školy,
obchodné domy, múzeum, zimný a futbalový štadión, múzeum. Liptovský
Mikuláš je významným stredlskom cestovného ruchu. Je priro±eným
východiskom do Nizkych Tatier (Demänovská dolina), ale aj do Západných
Tatier a Chočských vrchov. V meste je viacero ubytovacích zariadeni,
hotely, penzióny.V katastrálnom území mesta se nachádza Aquapark
Tatralandia v lokalite Ráztoky. Dostupnost‘ do centra mesta je do 2 minút
cesty autom. V mieste je rozvod elektrickej energie, verejného vodovodu
kanalizácie a plynu. Trh s nehnuteínosťami Je v rovnováha Dam stoji mimo
centra obce. TechnIcký stav je dobrý Prevíádajúca zástavba v okolí iytové
domy, rodinné domy, ubytovňa, polida.
‚
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V zmysle zákona Č. 182)1993 Z.z. o vlastnlcwe bytov a nebytových
priestorov, v znenl neskoršlch právnych predpisov:

-

V

SQoiočnými čast‘ami domu sů: Časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a
bezpečnosť, najmá základy domu, strechy chodby, obvodové můry,
priečelia, vchody, schodištia, spotoČné terasy, podkrovia, povaly vodorovné
nosné a izolačně konštrukcle a zvislé nosné konštrukcie,
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spoiočnými zariadeniaml domu sú: zariadenia, ktoré sů určené na spoločné
uživanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v pr(pade, ak sCi umiestnené
mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najm výťahy, práčovne a kotolne
vrátane technologického zariadenia, sušiarne, koČlkame, spoiočné televizne
antény, bleskozvody, komtny, vodovodné, teplonosně, kanalizačně,
efektdcké, tetefónne a plynové pripojky.
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Opis stavu pradmetu dražby: Predmet dražby jev stave zodpovedajúcom údržbe adobe jeho využitia.
Popis práv a závazkov k
predmetu dražby
Poznámka:
vlaznucich;
Vl.42 Káposztásová Jana byt Č. 17/IV Upovedomenie O začati e<ekůcie
Hildegarda
642/2015JUDr.
EX
nehnuteľnosti
predaJom
Laclaviková, Prešov,P-299/2015,
Vl.42 Káposztásová Jana podiei 1/1 Upovedomenie o začati exekůcie
predajom nehnuteťnostl EX 995/2015,JUDr. Martin Plry,P-4412016,
Oznámenie o začat! výkonu
byt Č.1711V
VL42 Káposztásová Jana
záložného práva záložným veriteíom, predajom nehnuteínosti na
Tomášikova 48, Bratislava,
dobrovoľnej dražbe, Slovenská sporiterňa,
P-479/2016,
Vi.42 Káposztásová Jana Mgr. bytč. 1711V Na Okresný sůd Ružomberok
zákaz
bol doručený návrh na vykonanie neodkladného opatrenia
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastnlctve povinného a tiež začatie
súdneho konania sp.zn. 1 OC/16/201 6, P-128/201 7,
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Vl.42 Káposztásová Jana byt č.17/lV Oznámenie o dobrovoínej dražbe
OD PS0016/17, ktorá sa koná dňa 28.04.2017 o 13:45 hod. v Žilina,
dražobnik: Piatiť sa opla« s.r.o., Košická 56, Bratislava, P-l 1612017,

II
Í

-

-

ČAStC:ýARCHY:

né

VL.421-ZALPRAVO K BYTU,KrORE VZNIKA ZO ZAKONA V PROSPECH
VLASTNIKOV OSTATNYCH BVTOV PODLA PAR.15 ZC.18211993 ZB.-V
869/1994;
181, 4 poschodie súpisné Člsio
Záložné právo na byt člsio 17, čisio
ky podiei O vetkosti
spoluvlastnic
904/5
a
KN
C
2044
pozemku
na
stavby
79/5524 na spoločných častiach a spoločných zarladeniach domu a na
pozemku C KN S p.č.90415, v prospech Slovenská sporitetňa, a.s., IČO
00151653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava v podiele 1/1, čisto zmiuvy
5029529533 a Čislo 5029256088 druh pohradávky : úver V 180212012 z
17.7.2012 (pvz. 1038/1 2);
Vl.42 Káposztásová Jana Mgr.- byt č.17í1V Exekučný prfkaz na vykonanie
exekůcle zriadenlm exekuČného záložného práva na nehnuteínosti EX
6421201 5,JUDr. Hildegarda Laclaviková,Prešov,Z-1 161/2017,
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Znalecký posudok:
:nI,
ark
nůt
idu
mo
)vé

Člsio znaleckého posudku;

Mono znalca;

Dáwm vyhotovenla:

Všeobecná cena odhadu;

5512017

Pilka Marián, Ing.

2.3.2017

70 000,00 EUR

Najnižšie podanie:
Minimálne prihodenle:

63 OOD,O0 EUR
300,00 EUR

3

11
Dražobná zábezpeka:
Spčsob zíoženía dražobne]
zábezpeky:

Číslo účtu na
zloženle dražobnej
zábezpeky:

Adresa na zloženie
dražobnej zábezpeky:
Doklad, preukazujúcl
zloženie dražobneJ
zábezpeky:

Lehota na zloženle
dražobnej zábezpeky:
Spůsob vrátenla
dražobnej zábezpeky:

Úhrada ceny doslahnu
tej vydražením:

10 000,00 EUR
Účastník dražby je povinný zložit dražobnů zábezpeku dražobnlkovi alebo
do notárskej úschovy v penlazoch alebo vo forme bankovej záiuky s
preukázaním potvrdenla O ůhrade týmto alebo zákonom povcleným
spÓsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložit šekom ani plafobnou
kartou.
Košická 56, 821 05 Bratislava1 cfsld,. úctu:
Platit sa oplatí
501955948010900, IBAN: 81<17 0900 0000 0050 1955 9480, sWlrrr(BlC):
GIBASKBX, vedený v SLSP, as., variabilný symbol (VS): 1617 (uved:e sa v
referencii plalilela).
s.r.o.,

Účastník dražby mÓže zložit dražobnú zábezpeku v hotovostí
dražobnej spoločnostl na adrese Košická 56, 821 OB Bratislava a
konania dražby v dmžobnej miestnosti.

.

V

skle
deň

Výpis z bankového účtu O úhrade dralobnej zábezpeky v stanovene1 výške
v prospech účtu dražobnlka, poWrdenie o vklade dražobnej zábez Deky v
stanovenej výŠke na bankový účet dražobnlka v hotovosti, ptíjmový
pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záwka, záisnica
o notárskej úschove.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa konči otvorením dražby.
Dražobnlk vrátl účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
bez zbytočného odkladu po skončenI dražby alebo po upusteni od dražby.
V pr[pade, že dójde k zmareniu dražby. dražobná zábezpeka ;ložená
vydražiteFom vrátane jej prlslušenstva sa použije na úhradu nk‘kladov
zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostivajúca
čast dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spůsobil zť)arenle
dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrada nákladov zďiarenej
dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca čast‘ vráti vydražiteíov, ktorý
spůsobil zmarenie dražby. Vydražiteí, ktorý spůsobil zmarenie dražby, je
povinný na vyzvanle dražobníka uhradíť tú časY nákladov dražby, ktorú
nepokrýva dražobná zábezpeka nIm zložená. To platí aj pre náklady
opakovanej dražby! konanej v důsledku zmarenia predchádzajůcej dražby
vydražiteľom.
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskói do 15
dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobnlka, císlo
úctu: 501955948010900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9450, SWIFT
(BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, as., variabilný symbol WS: 1617
(uvedie sa v reíerencli platite(a).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššla ako 6 640 EUR, je výiražiter
povinný zaplatit cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončenI dražby.
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dos(ahnutej
vydraženlm, to neplatí v prlpade, ak bola dražobná zábezpeka vydrallerom
zložená vo fcrme bankovej záruky.

Prechod práva záväzkov
viaznucich na predmete
dražby:

V zmysle 5 lSlma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, prl výkone záFožného
práva záložným veriterom, ktorého záložné právo je v poradí rozhocijúcom
na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh pvádia
nezatažený záložnými právami ostatných záložných veríteíov.
V zmysle 5 30, zákona Č. 527/2002 Z.z. o dobrovorných dražbách% znení
neskoršlch predpisov, práva osób vyplývajúce z vecných bremien vianucich

Á

1

na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastnlckeho práva
dražbou,
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelenirn prlklepu ak
vydražlter uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v
ustanovenej lehote; to neplatí v pripade predkupnóho práva spolUvlastnlkov
vetl k spoluvlastnickemu podielu.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné
alebo ině práva, že ich můžu preukázat najneskůr do začatia dražby a můžu
ich uplatnit na dražbe ako dražltella.
Obhliadka predmetu
dražby!dátum a čas:

Obhlladka 1: 12,05,2011017:00 hod.
Obhliadka 2: 18.05.2017 o 14:30 hod.
Organizačně pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutočni pred
predmetom dražby
1.mája 2044/181, 031 01 Liptoský Mikuláš. BližšIe
informácie a pokyny Jozef Schmidt kontakt: 02 I 322 02 731, 0903 I 404
713, schmidt@platitsaoplati.sk.

Nadobudnutle vlastnlckeho
práva k predmetu dražby:
v
vy

Podmlenky odovzdanla
predmetu dražby
vydražiteTovi:
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Notár, ktorý osvedčl
priebeh dražby
notárskou záplsnicou:

Poučenie:

ěho
om
dza
ení
cích

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteía udelenlm
prlklepu a po uhradeni ceny dosiahnutej vydražením.

Užlvacie právo prechádza na vydražitera odovzdanlm predmetu dražby
zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúcl vlastník
po predloženf osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a dolotenia
totožnosti vydražitera. Dražobnlk odevzdá vydražiterovi po zaplateni
vydražena] ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnicke právo
a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú ině
práva vydražitera k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiter
prevzatle písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho Časť,
odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženla
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa
bez zbytečných prieťahov. O odovzdanl predmetu dražby spíše dražobník
zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby,
kFúče od dverl, vrát, ovládače od diaíkovo ovládaných brán a dokumenty ako
sů kolaudačně rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne
5 vydražlteíom si navzájem potvrdia konečně stavy na meračoch médiI.
Notársky úrad JUDr. Valová Katarína, PhD.
Pribinova 10, 81109 Bratislava
-

V prlpade, ak sa spochybňuje platnost záložnej zmluvy alebo boli porušené
ustanovenia tohto zákona, může osoba, ktorá tvrdí, že tým bela dotknutá na
svojich právach, požiadat súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať
sa určenla neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa prlkíepu okrem prlpadu, ak důvody neplatnosti dražby sůvisia So
spáchanlm trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom
má predchádzajúci vlastnlk predmetu dražby v čase prlklepu hlásaný trvalý
pobyt podTa osobitného predpisu ( 3 zákona Č. 253/1998 Z.z. O hlásenl
pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateíov Slovenskej
republiky v znenl zákona Č. 454/2004 Z.z.); v tomto prlpade je možné
domáhat sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prlpade
spoločnej dražby bude neplatná len tá Čast dražby1 ktorej sa takýto rozsudok
týka. Osoba, ktorá podala na súde žalobu o určenle neplatnosti dražby, je
povinná oznámit prlslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
ůčastníkmi súdneho konania o neplatnost dražby sú navrhovater dražby,
dražebník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa
odseku 2
21 zákona Č. 52712002 Z.z. o dobrovorných dražbách a o
doplneni zákona Slovenskej národnej rady Č. 323/1 992 Zb. o notároch a
notárskej Činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Ak
vydražitef zmarU dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky
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prlklepu zanikajů ku dňu prlklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vy loviť z
dÓvodu oneskoreného začatia dražby1 ak bob pr(Činou oneskoeného
začatla dražby konanie ne] dražby tým stým dražohnlkom na taiT istom
mieste a ak neumožnil vlastnlk predmetu dražby, ako aj osoba, klon má k
predmetu dražby lnů ako vlastn[cke právo, vykonať riadnu ob:iliadku
predmetu dražby.
Upozorňujeme všetky osoby, ktorě majú k predmetu dražby inó práva,
že ich mČžu preukázať najneskór do zaěatla dražby a uplatilť na
dražbo ako dnžltella. Učastnlkom dražby móže byť osoba, ktorá spíňa
podmlenky ustanoveně Zákonom Č. 52712a02 Z2. o dobrovofných
dražbách v zneni neskoršich predpisov a dostavila sa s cleľom urobšť
podanle. Ostatně osoby plaHa vstupně 3,32 EUR.
V Bra6sbave dňa 09.05.2017
za Navrhovatera dražby:

Ing. Červenková MonlWa
vedúca odd. Vymáhanl nesplácaných
pohradávok retail
Riadenie úverového rizika retail
Slovenská spoňteňa, as.

/

Ing. ‘Aneta Masárová
špecialista odd. Vymáhania nesplácaných
pohťadávok retail
Riadenie úverového rizika retail
Slovenská sporiteľňa, as.

‚

za Dražobnlka:

ln%Miroslav Martvo%
základe poverenVzo dňa 31.3.2015
ĺPiatlť sa opia« aro.

Kj
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OSVEDČEME
o pravosti podpisu
?odľa knihy osvedčovazúa pravosti podpisov osvedčujcm pravosť podpisu: lag. Monika Čenenková, dAmm
narodeaia
bytom
• ktorého(ej) totožsosť sam zistil
(a) zákonným sp6sobom, spósob zistenia totožnosti: platný doklad tototwsti ůradný doklad: Občiansky prcukaz,
schla alalebo Číslo:
ktocý(á) podpis na Ustine uznal(a) za svoj vlaztný. Centrákiy register osvedčených
podpisov pňdelil podpisu poradové Číslo O 348475/2017.
-

Bratislava dňa 9.5.2017
ÁAlfÖl
prac7éflc poverený notňrom

OSVEDČENÍE
o pravosti podpisu
PodFa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedČujem pravost‘ podpisu; Aneta Masárová, dAtum narodenia
bytom
ldorěho(ej) totožnost‘ som zisdl(a) zákonným
spĎsobom, spbsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti úradný doklad: ObĎiansky preukaz, schla alalebo
Číslo:
ktorý(á) podpis na listinc uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov
pridelil podpisu poradová Číslo O 348476/2017.
-

Bratislava dňa 9.5.2017
prac

Upozornenle! NoIŮr iegaUzáciou
ncosvedčujc pruvdivosť skutečnosti
uvádzaných IisUn (58 ods. 4
Natnkcbo poriadku)

nit poverený nottom
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