VERrJNÁ VVHLÁŠKÁ
VVVESENÁ DŇA:

platit
opkitu
-

ZVESENÁ DRA:
PODPIS:

B01r

Z B OB 2011
18092011

‚W

ti,

DD PSOO1G/17
Člsio registrácie poslednej
listiny v NCRdr:

2878(2017

Dražobnlk:

Platiť sa oplati s.r.o.
Košická 56, 821 08 Bratislava
ičo; 45684618
OR OS Bratislava I, oddřel; Sro, vložka Člslo: 66827/B

Navrhovateľ dražby:

Slovenská sporltefňa, a.s.
Tomášikova 46, 832 37 Bratislava
Ičo: 00151653
OR OS Bratislava I, oddřel Sa. vložka Č. 601/B

Dátum konania dražby:

18.09.2017

Čas otvorenla dražby:

12:15 hod.

Miesto konania dražby:

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

Qpakovanle dražby:

3. kolo

Predmet dražby:

sůbor ved

HLV4730Č.
L

Okresný úsad

Okres

Obec

Katastrá)ne územle

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Byt:
Charakteristika (Číslo
bytu, Člslc vchodu,
Čisto pcschodia,
adresa):

bytč. 17,
vchod:181,4.p.,
adresa: 1. mája
•
2044/181 031 01
Liptovský Mikuláš
Spoluvlastnicky podiei vlil
Opis predmetu dražby:
‚

Súp.Č
stavby :

Postavená na
pozemku
parcele
registra c
evidovanej na
katastrálnej
mapo:
.

Podřel priestow na spoloČných
Častiach a spoločných zariadenlach
domu súpisně Č. 2044 a
spoluvlastnicky podjel k pozemku
parcele regIstra “C‘ evldovaneJ na
katastrálnej mape ako: parc. Č. 904/5,
zastavané plochy a nádvorla o
výmere 2094 mZ:

Dwh
a popis
stavby:

-

9—
BYTOVY
OOM
‚

2044

904/ 5

79 / 5524

Trojizbový bytč. 17, na 4.p., vo vchode Č. 181, na ulici 1. mája v meste
Liptovský Mikuláš. Vypočltaná podlahová plocha je 88,96 m2.
Vzhľadom na skutodnost‘, že hodnotené nehnuternosti neboli
sprlstupnené, ohodnotenie predmetu dražby bob vykonaně v zmysle
12 ods.3 zákona Č.52712002 o dobrovorných dražbách, v zneni
neskoršich predpisov (“ohodnotenie možno vykonat z dostupných
údajov, ktoré má dražobnik k dispozlcil“). Z dóvodu neumožnenla
vykonania obhliadky nie je možné určlť presně technické ani
dispozičné rlešenie ohodnocovaných nehnuternosti, rovnako anI lch
uživaciu schopnost‘.

I.

1Piat( Sa oplaskr.c., KcŠická 56,82108 BnLisva
rci,: -421 2 322 027 10-22, Fn: +422 2322 027 15. E-mail: cfIic@piaIitsaopIati.sk, www.pIatitaapIaLi.sk
(0:45 684 618, DIČ: 2023085152
SpoIcnost le zapisará v cbchodnom rcistri Okrc5ného súdu BA I, cddiel: Sro, vlBžka Čisia: 66827/B

H

Popis domu:
Bytový dom súp. 6.2044 stojí na pozemku KN-C par. 6.904/5 v k. ö.
Liptovský Mikuláš, na ulici 1. mája v Liptovskom MikulášI. Bytový dom je
panelový, má technické podlažie s nebytovými priestormi, nulté podlatie v
ktorom sů spoločné priestory a pivnice k bytom. V štyroch dalšlch
podlatiach a v podkrovl sů byty. Don má pŠť vchodov. Dom je prlstupný z
asfaltového chodníka a parkoviska pred domom. Napojený je na elektrickú
energiu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu. Založený je na betánovýcn
zákiadoch. Zvislé nosné konštrukcie sú panelové, deliace konštrukcie
panelové. Stropy žeiezobetónové panelové. Schody žeiezobetánové.
Strecha je sedlová, krytina skridía. Klampiarske konštrukcie z
pozinkovaného plechu. ůprava fasády je silikónová omietka, Vnůtorné
omietky spoločných pňestorov vápenné hladké. Vstupné dvere sů plastové
ostatně dvere spoločných priestorov hladké a zasklené. Okná v technlckom
podlaží plastové. V nadzemných podlažiach a spoločných priestoroch
plastové. Podlahy spoločných priestorov betonové S poterom vo vstupnej
chodbe keramická dlažba. Vykurovanie ůstredné. Elektrolnštalácla svEtelná
a motorická. Dom má bleskozvod. V dome je rozvod eiektrickej energie, v
stupačkách rozvod vody, kanalizácie. Dor je užívaný podra informácie v
znaleckom posudku 1512012 od roku 1994. Vek domu kroku ohodnotenia je
2017-1994 = 23 rokov. Životnosľ domu predpokladárn 90 rokov.
‚

Popis bytu:
poschodí bytového domu. Byt je
Byt č.17 je umlestnený vo štvrtom
prlstupný Zo spoločnej Chody a výťahom. Napojený je na eiektrickú energiu,
kanalizáciu, diafkové ústredné vykurovanie a
teplú a studenCi vodu,
z troch obytných miestnosti a prlslušenstva,
Pozostáva
anténu.
spoločnů
ktorým je kuchyňa, chodba, kůpeíňa s WC a komory. Táto bola vytvorená
po uzavretl lódžie murovanou stenou a osadenim plastového okna.t Bytu
patri aj pivnica umiestnená v technickom podlažl. Obvodové steny a priečky
sú panelové. Jadro je murované. Omietky sú vápenné stierky. Vniorně
keramické obklady sú v kuchyni a v kůpeľni. Dvere drevené bukové do
obložkových zárubni. Okná plastové so žalCiziaml. Podlahy v chodbe,
kuchyni, kúpetnl gresová dlažba. Podlaha v jednej izbe laminovaná v
druhých v dalších drevo. V pivnici cementový poter. Vykurovanie ůstredné
radiátory s termolegulátormi a meračmi tepla. V kúpeini, kuchyni a chodbo je
podlahově elektrické, Elektroinštaiácia sveteiná istená automatmi. V jadre je
rozvod teplej a studenej vody a kanalizácie. Teplá voda je dodávaná z
centrálneho rozvodu. V kuchyni je keramická plastňa, digestor, umývačka
hadu, mikrovlnná rúra. Kuchynská linka je z dreva, drezové umývadlo
nerezové, V kúpeíni je vaňa a umývadlo a WC typ Geberit. Vodovodné
batérie pákové nerezové. S vlastnícNom bytu je spojené aj spoluvlastnícwo
spoločných časti a spoločných zariadeni domu a prislušenswa. Spoločnými
Časťami sú základy, strecha, vchody, chodby, vodorovné nosné a izolačně
konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, schodiská, obvodové můry, priečelie.
Spoločnými zariadeniami sú: STA, bleskozvody, výtah teplonosné
vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefánne prlpojky, zariadenia, ktoré
slúžia na meranie a rozůčtovanie tepla a vody, chodby. Spoluvlastnicky
predstavuje
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
79/5524.
-

Analýza polohy nehnuteínosti:
Bytový doni stojí v zastavanom území mesta Liptovský Mikuláš na uliti 1.
mája Mesto má podia in(ernetovej stránky 33 500 obyvateTov a je sTdlom
okresu Obklopené je pohoriami Západně Tatry na severe, Nlzke Tatry na
juhu a Chočské vrchy na severozápade. V meste sú úrady, koly,
obchodné domy, múzeum, zimný a futbalový štadión, múzeum. Liptovský
Mikuláš je významným strediskom cestovného ruchu. Je prirodzeným
východiskom do Nizkych Tatier (Demänovská dolina), ale aj do Západných
Tatier a ChoČských vrchov, V mesto je viacero ubytovacích zariádenl,
hotely, penzióny.V katastrálnom územi mesta sa nachádza Aquapark
Tatraíandía v íokalite Ráztoky. Dostupnosť do centra mesta je do 2 rninút
cesty autom. V mieste je rozvod elektrickej energie, verejného vodoodu
kanalizácie a plynu. Trh $ nehnuteinosťami je v rovnováhe. Dom stoji mimo
‚
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centra obce. Technický stav je dobrý Prevládajůca zástavba v okoll bytové
domy, rodinné domy, ubytovňa, pollcia.
V zmysle zákona Č. 15211993 Z.i o vlastnlctve bytov a nebytových
priestorov, v znenl neskoršlch právnych predpisov:
soloČnými časťami domu sW Časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a
bezpeČnosť, najmá základy domu, strachy, chodby, obvodové můry,
prieČelia, vchody, schodištia, spoloČné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné
nosné a izolačné konštrukcie 8 zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeníami domu sú: zarladenia, ktoré sú určené na spoločné
užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prlpade, ak sů umiestnené
mimo domu. Takýmlto zariadeniami sů najmá výtahy, práčovne a kotolne
vrátane technologického zariadenía, sušiarne, kočlkarne, spoločné televlzne
antény, bleskozvody, komlny, vodovodné, teplonosné, kanalizačně,
elektrické, telefónne a plynové pripojky.
Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby jev stave zodpovedajúcom údržbe adobe jeho využitia.
Popis práva závázkov k
predmetu dražby
viaznucich:
Poznámka;
Vl.42 Káposztásová Jana byt Č. 1711V Upovedomenie o začati exekúcie
642/2015,JUDr.
Hildegarda
predajom
nehnuternostl
EX
Laclavlková,Prešov,P-299/201 5,
-

-

Upovedomenie o začati eXekúcie
Vl.42 Káposztásová Jana podiel lil
predajom nehnuternostl EX 995/2015,JUDr. Martin PIry,P-44/2016,
-

-

byt 6.17/IV
Oznámenie o začati výkonu
VL42 Káposztásová Jana
záložného práva záložným veriterom, predajom nehnuteľnosti na
dobrovoľnej dražba, Slovenská sporitefňa, as., Tomášikova 48, Bratislava,
P-479/2016,
-

-

Vl.42 Káposztásová Jana Mgr. byt Č. 17/IV Na Okresný sOd Ružomberok
zákaz
bol doručený návrh na vykonanie neodkladného opatrenia
nakladania $ nehnutefnosťami vo vlastnlctve povinného a tiež začatie
súdneho konania sp.zn. 10C116/2016,P-128/2017,
-

-

-

Je
z
ks
Ho
né

Oznámenie o opakovane]
Vl.42 Káposztásová Jana
byt 6.1711V
dobrovoFnej dražbe DD PSOO16/17, ktorá sa koná dňa 29,05.20170 11:00
hod. v Žiline, dražobnik: PIatiť sa optatI s.r.o., Košická 55, Bratislava, P
183/2017,
-

-

Vl.42 Káposztásová Jana byt č.17/IV Oznámenie O dobrovornej dražba
DD P80016117, ktorá sa koná dňa 28.04,2017 o 13:45 hod. V Žiline,
dražobnlk: PlatiV sa oplati s.r.o., Košická 56, Bratislava, P-l 16/2017,
-

-

ČASt C: tARCHY:
VL.421-ZALPRAVO K BYTU,KTORE VZNIKA Zo ZAKONA V PROSPECH
VLASTNIKOV OSTATNYCH BflCV PODLA PARiS Z.C.18211993 ZB.-V
869/1994;
Záložné právo na byt člslo 17, Číslo vchodu 181, 4 poschodie sůplsné ČlsIo
stavby 2044 na pozemku C KN 904/5 a spoluvlastn!cky podiel o veľkosti
79/5524 na spoloČných častiach a spoločných zariadeniach domu a na
pozemku C KN S p.č.904/5, V prospech Slovenská sporitefla, as., IČO
00151653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava v podiele 1/1, člslo zmluvy
5029529533 a člslo 5029256088 druh pohfadávky úver V 1802/2012 Z
17.7.2012 (pvz. 1038112);

VI.42 Káposztásová Jana Mgr.- byt č.17/1V Exekučný prlkaz na vykonanie
exekúcie zriadenLm exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX
842/2015.JUDr. Hildegarda Laclavlková,Prešov,Z-1 151/2017,
-

tírno
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Znalecký posudok:
číslo znalockčho posudku:

Mono znalca:

DáLum vyhotovenla;

Všeobecná cena odhadu;

5l2017

Pilka Marián, Ing.

02032017

70 000.00 EUR

Najnižšie podanie:
Minimálne prihodenle:
Dražobná zábezpeka:
Spůsob zloženla dražobnej
zábezpeky:

Čislo účtu na
zloženle dražobnej
zábezpeky:

Adresa na zloženie
dražobnej záhezpeky:
Doklad, preukazujúci
zioženie dražobnej
zábezpeky:

Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky:
Spůsob vrátenia
dražobnej zábezpeky:

Úhrada ceny dosiahnu
tej vydražením:

52500,00 EUR
300,00 EUR
8000,00 EUR
Ůčastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobnlkovi alebo
do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s
preukázanlm potvrdenia o úhrade týrnto alebo zákonom povoleným
spósobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložit‘ šekem ani platobnou
kartou.
Platit sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, cislo úctu;
5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC):
GIBASKBX, vedený v SLSP, as., vaňabný symbol (VS); 1517 (uvedie sa v
reterencii platítela).
Učastník dražby mÓže zložíť dražobnú zábezpeku v hotovosti v sídle
dražobnej společnosti na adrese Košická 56, 821 08 Bratislava a v deň
konania dražby v dražobnej miestnosb.
Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške
v prospech účtu dražobn(ka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v
stanovenej výške na bankový účet dražebníka v hotovosti, príjmový
pokladničný dok‘ad vystavený dražobnlkom, banková záruka, zápisnica
o notárskej Qschove.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa konči otvorenlm dražby.
Dražobnik vráti účastníkovi dražby. ktorý predmet dražby nevydražil,
dražobnú zábezpeku aiebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustenl od dražby.
V prlpade, že dÓjde k zmareniu dražby1 dražobná zábezpeka zložená
vydražiteľom vrátane jej prislušenswa sa použije na úhradu nákladov
zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca
čast‘ dražobnej zábezpeky zložená vydražiterom, který spůsobil zmarenie
dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej
dražby a opakovanej dražby se zostávajCica čast‘ vráb vydražiteÍovi, který
spůsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spÓsobH zmarenie dražby, je
povinný na vyzvanie dražebníka uhradit‘ tú časf nákladov dražby, ktorú
nepokrýva dražobná zábezpeka nim zložená. To platí aj ore náklady
opakovanej dražby, konanej v dbsledku zmarenia predchádzajúcej dražby
vydražiteíom.

(

Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydraženim najneskór do 15
dni odo dna skoncenía dražby v hotovosti alebo na úcet dražobnlka, císlo
úctu; 5019559480/0900, IBAN: 5K17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT
(BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, as., variabilný symbol (VS): 1617
(uvedie sa V referencii platiteFa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteí
povinný zaplatíť cenu dosiahnutej vydraženlm hneď po skončeni dražby.
Dražobná zábezpeka sa vydražiteíovi započitava do ceny dosiahnutej
vydraženlm, to neplatí v pripade, ak bola dražobná zábezpeka vydražite?om
zložená vo forme bankovej záruky.

ti

Prechod práv a záväzkov
viaznucich na predmete
dražby:

V zmysle 5 lSlma, ods. 3, Občianskeho zákonnika, prl výkone záložného
práva záložným veriterom, ktorého záložné právo je v poradl rozhodujúcom
na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, se záloh prevádza
nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veritefov.
V zmysle 5 30, zákona Č. 527/2002 Z.z, O dobrovoFných dražbách v znenl
neskoršlch predpisov, práva osób vyplývajúce z vecných bremien viaznucich
na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastnickeho práva
dražbou.
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením prlklepu, ak
vydražiter uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v
ustanovenej eliote; to neplatí v prlpade predkupného práva spoluvlastnikov
veci k spoluvlastnlckemu podielu.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné
alebo ině práva, že oh mĎžu preukázať najneskčr do začatia dražby a můžu
oh uplatnit‘ na dražbe ako dražitelia.

Obhhladka predmetu
dražbyldálum a Čas:

Obhlladka 1: 30,08.20170 14:00 hod,
Obhliadka 2: 08.09.2017 014:00 hDd.
Organizačně pokyny: stretnutie záujemcov O obhliadku sa uskutočnl pred
predmetom dražby: 1.mája 2044/181, 031 01 Liptoský Mikuláš. Bližšie
informácie a pokyny Jozef Schmdt kontakt: 02 ‚ 322 02 731, 0903 I 404
713, schmidtplatitsaoplati.sk.

Nadobudnutie vlastnlckeho
práva k prcdmetu dražby:
Podmíenky odovzdanla
predmetu dražby
vydražiterovi:

y.
iá

ej
‘ru
dy
by

Notár, ktorý osvedči
priebeh dražby
notárskDu zápisnicou:
Poučenie:

Vlastnlcke právo k predmetu dražby prechádza na vydražitefa udelenrm
príklepu a po uhradenl ceny dosiahnutej vydražením.

Užlvacie právo prechádza na vydražitefa odovzdanlm predmetu dražby
zápisnicou o odovzdanl, Predmet dražby odovzda predchádzajúci vlastník
po predloženl osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia
totožnosti vydražitefa. Dražobnlk odovzdá vydražiterovi po zapleteni
vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnlcke právo
a sů nevyhnutná na nakladanle s predmetom dražby alebo osvedČujú ině
práva vydražiteía k predmetu dražby bez zbytočriého odkladu a vydražitef
prevzatie plsomne potvrdl. Ak ide o nehnuternosU, podnik alebo jeho Časť,
odovzdá predchádzajúci vlastnlk predmet dražby na základe precloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa
bez zbytoč.‘iých prieťahov. O odovzdanl predmetu dražby spíše dražobnlk
zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby,
kfúče od dveri, vrát, ovládače od diaFkovo ovládaných brána dokumenty ako
sú kolaudačně rozhodnutla, geometrické plány, nájomné zmluvy a spolotne
s vydražiteFom si navzájom potvrdia konečné stavy na meraČoch médii,
Notársky úrad JUDr. Valová Katarina, PhD.
Pribinova 10, 51109 Bratislava
-

V prlpade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené
ustanovenia tohto zákona, může osoba, ktorá tvrdl, že tým bala dotknutá na
svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhat
sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatni do troch mesiacov ode
dňa prlklepu okrem prlpadu, ak důvody neplatnosti dražby súvisia So
spáchanim trestného činu a zároveň ideo dražbu domu alebo bytu, v ktarom
má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v Čase prlklepu hlásený trvalý
pobyt podía osobitného predpisu (5 3 zákona Č. 253/1998 Z.z. o hlásenl
pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvaterov Slovenskej
republiky v znenl zákona Č, 454/2004 Z.z.); v tomto prlpade je možné
domáhat‘ sa neplatnosti dražby aj po uplynuti tejto lehoty. V prlpade
spoločnej dražby bude neplatná len tá Časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok
týka. Osoba, ktorá podala na sůde žalobu o určenie neplatnosti dražby, je
5

fl

povinná oznámiť prlslušnému okresnému úradu začatie súdneho kcnania.
Učastnlkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateF dražbj,
dražobnlk, vydražiter, predchádzajúci vlastnlk a dotknutá osoba podľa
21 zákona Č. 527/2002 iz. o dobrovoných dražbách a o
odseku 2
doplnenl zákona Slovenskej národnej rady Č. 323/1992 Zb. o notároch a
nolárskej Činnosti (Notársky poriadok) v znenl neskoršlch predpisnv. Ak
vydražitef zmaru dražbu alebo al< súd určil dražbu za neplatnů, účinky
prlklepu zanikajú ku diu prlklepu. Neplatnosť dražby nle je možně vysloviť z
dóvodu oneskoreného zaČatia dražby, al< bob prlčinou oneskoreného
zaČétia dražby konanie inej dražby tým stým dražobnbkom na tam storn
mieste a ak neumožnil vlastnlk predmetu dražby, ako aj osoba, ktora má k
predmetu dražby ině ako vlastnlcke právo, vykonať dadnu obhliadku
predmetu dražby.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby ině práva,
že ich můžu preukázat‘ najneskór do zatatia dražby a uplatníť na
dražbe ako dražltelia. Učastnlkom dražby může byť osoba, ktorá splňa
podmlenky ustanovené Zákonom Č. 52712002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách vzneni neskoršlcfl predpisov a dostavila sa s ciefom urobíť
podanle. Ostatně osoby platia vstupné 3,32 EUR,
V Bratislave dňa 22.08.2017
za Navrhovateta dražby:

Á
Ing. Červenková Monik91
vedúca odd. Vyrnáhania nesplácaných
pohľadávok retail
Riadenie úverového rizika retail
Slovenská sporiterňa, as.

J
Ing. Aneta Masárová
Špecialista odd. Vymáhania nesplácaných
pohFadávok retail
Riadenie úverového rizika retail
Slovenská sporitefňa, as.

bnlkan

)Wg.

Miroslav Martv9ň‘

ĺna základe poverer3ié zo dňa 31.3.2015
ĺ Platíť sa oplatl s.ro.

CI
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OSVEDČEME
o pravosti podpisu
Podl‘a knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosťyodpisu: Ing. Monika Červenková, dátum
nurodcnia
bytom
io(ej) totožnosť som zistil
(a) zákonným spOsobom, spósob zistenia totožnosti: platiiý doKlao sosoznosti uradný doklad: Občiansky preukaz,
séria a/alebo číslo:
‚ ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčenýcb
podpisov prídelil podpisu poradové čislo 0659941/2017.
-

Bratislava dňa 22.82017
pracOvni poverený notárom

OSVEDČEME
o pravosti podpisu
Podřu knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravost‘ podpisu: Aneta Masárová, dátum narodenia
ktorého(ej) totožnost‘ som zistil(a) zákonným
‚ bytom
spösobom, spbsob zistenia totožnosti: platny doKlao tutuaiosii wadný doklad: Občiansky preukaz, sána aialebo
<torý(á) podpis na usune uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov
čislo:
pnidelii podpisu poradové Číslo 0659942/2017.
-

Bratislava dňa 22.8.2017
Praco??(POverCnÝ

Upozorncnic! Naidr lcgaiizúcíou
acnsvedčuje pravdivost‘ skutočansti
uvddzanýcli V hstine (*5 ods. 4

Notdrskeho pohadku)

nutárom
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