DD 499/2015
Drazobník:

Drazobná spolocnost1, a.s.
Gunduíícova 3, 811 05 Braíislava
ICO: 35 849 703

ICDPH;SK2021706280

spolocnosf je zapísaná v obchodnom registri OS Braíislava I, oddiel Sa

vlozka c. 3070/B

zastúpená: Mgr. Martín Krncan, cien predstavenstva
Navrhovatel' drazby:

Slovenská sporitel'ña, a.s.
Tomásikova 48, 832 37 Bratislava
ICO: 00 151 653

spolocnost'je zapísaná v obchodnom regístrí OS Bratislava I, oddíel Sa

vlozka c. 601/B
Dátum konania drazby:

20.07.2015

Cas otvorenia drazby:

09:40 hod.

Rfliesto konania drazby:

Hotel ARCADE, miestnosf - ..Vel'ky salónik", Námestie SNP 5, 974 01

Banská Bystrica
Opakovanie drazby:

prvé kolo drazby

PREDMET DRAZBY - spoluvlastnícky podiel 1/1
Základná specifikácia:
Císlo LV: 178'

i

Okres: Banská Bystrica

Okresny úrad Banská Bystrica, katastrálny

odbor ■

Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská E3 ys trica
Parcely registra ,,C":
Parcelné
císlo:

Druh pozemku:

2000/6

Záhrady

2000/106

Zastavané píochy a nádvoria

46

2001/60

Zastavané píochy a nádvoria

175

Vymera v m2:

poznámky- charakteristika -

príslusnost' k ZÚO -EL ':

-

344

Stavby:
Súpísné
císlo:

Stavba postavená na parcele
císlo:

Charaktéristika:

Druh stavby:

4007

2001/60

Rodinny dom

10

Pnslusenstvo predmetu drazby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV: spevnené píochy
podzemna pivmca, vodovodná prípojka, NN prípojka, záhradné jazierko, vonkajsíe schody, plynová prípojka'

vonkajsie schody, vonkajsie schody ocei'ové, kanalizacná prípojka, oporné múry a pod.
Predmet drazby sa drazí íak ako ..stojí a íezí".
Opis predmeíu drazby:

Rodinnv dom súp.c. 4007 na parce. 2001/60. k.ú. Banská Bvstrica

Ide o radov^ rodinny trojpodlazny dom, murovany s plochou strechou na ul. Ondrejovovej c 33 v Banskej
Bystrici - cast Karlovo. Dom je napojeny na vsetky inziníerske siete. Okolitú zástavbu tvoria rodinné domy
Pnstup k nehnutelnosti je po spevnenej komunikácii. Je napojeny na vodovod, plyn, elektrinu a kanalizáciu

Dispozicné riesenie RD:

1 .PP - tri izby, chodba, loggia, schodisko, kúpel'ña a kotolña
1 .NP - garáz, dve izby, chodba, WC, kúpel'ña, schodisko, loggia a terasa
2.NP - tri izby, chodba, kúpel'ña a 2x loggia
Technické riesenie:

,

- Základy -1 NP - betónové - objekt s podzemnym podlazím s vodorovnou izolaciou

_

- Zvislé nosné konstrukcie -1. PP, 1. NP, 2. NP - murované z inych materiálov {calsilox, siporex, calofrig) y
skladobnej hrúbke do 30 cm; deliace konstrukcie -1. PP, 1. NP, 2. NP - íehlové (prieckovky, CDM, paneiova
konstrukcia, drevené)

.

..,.,.

- Vodorovné nosné konstrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP, 2. NP - s rovnym podhladom betonove monoliticke,
prefabrikované a keramické

- Schodisko -1. PP - PVC, guma; 1. NP - mákké drevo s podstupnicami

_

r

- Strecha - ploché strechy -1. NP - jednoplást'ové bez tepelnej izolácie; krytiny na plochych strechach - 1.
NP - z asfaltovych natavovanych pásov; klampiarske konstrukcie strechy -1. NP - z pozinkovaneho plechu
úpiné strechy (zl'aby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávace)

- Úpravy vonkajsích povrchov - fasádne omietky -1. NP, 2. NP - skrabany brizolit, omietky na baze umelych
látok

- Úpravy vnútornych povrchov - vnútorné omietky -1. PP, 1. NP, 2. NP - vápenné stukové, stierkové plsfou
hiadené; vnútorné obklady -1. PP, 1. NP, 2. NP - prevaznej casti kúpeme min.nad 1,35 m vysky; 1. PP, 1.
NP 2 NP - vane- 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- viplne otvorov - dvere -1. PP, 1. NP, 2. NP - plné alebo zasklené dyhované; okná -1. PP, 1. NP, 2. NP dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením; okenne zaluzíe -1. PP, 1. NP, 2.
NP - Dlastové

- Podiahy - podlahy obytnych miestností (okrem obytntfch kuchyñ) -1. PP - keramické dlazby; 1. NP, 2. NP parkety, vlysy (okrem bukovtfch), korok, veí'kopjosné parkety (drevené, lammátove); dlazby a podlahy ost.
miestností-1.PP.1.NP, 2. NP - keramické dlazby

nn ^

hin

,

- Vybavenie kuchyñ -1 PP, 1. NP - drezové umyvadlo nerezové alebo plastove; 1. PP, 1. NP - kucnynsKa

linka z materiálov na báze 'dreva (za bezn? meter rozvinutej sírky); 1. NP - sporák elektricky alebo piynovy s
eiektrickou rúrou alebo vamá jednotka (stvorhoráková); 1. NP - odsávac par

- Vybavenie kúpel'ní -1. PP - vana ocel'ová smaltovaná; 1. PP, 1. NP, 2. NP - umyvadlo; 1. NP, 2. NP - vana
plastová rohová alebo s vírivkou; vodovodné batérie - 1. PP, 1. NP, 2.-NP - pákové nerezové so sprchou; 1.
PP 1 NP 2 NP - pákové nerezové; záchod -1. PP, 1 - NP, 2. NP - splachovací s umyvadlom

- Ostatné vybavenie - vráta garázové -1. NP - rámové s vtfplñou; kozub -'1. PP - s otvorenym ohniskom; 1.
NP - s uzatvorenym ohnískom

_.--*•

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie -1. PP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohradu na mat. a radiatorrru oceí. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu,
vykurovací olej, elektrinu alebo vymenníková stanica tepla
- Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 2. NP - z pozinkovaneho potrubia studenej a teplej vody z ceníralneho

zdroja; 1. NP - z pozinkovaneho potrubia len studenej vody; zdroj tepiej vody -1. PP - zásobníkovy ohnevac
elektrlcky, piynovy alebo kombinovany s ústrednym vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie-1.PP,1.NP, 2. NP-liatinové a kameninovépotrubie

_

- Vnútorné rozvody elektroinstalácie - elektroinstalácia ( bez rozvádzacov) -1. PP, 2. NP - svetelna; 1. NP svetelná, motorická; elektricky rozvádzac -1. NP - s automatickym istením
- Vnútorné rozvody plynu -1. PP, i. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
Príslusenstvo predmetu drazby:

, .

Spevnené PÍochv - spevnená piocha zo zámkovej dlazby kladenej do piesku vybudovana je pred RD
avzáhrade

Podzemnápivnica-je vybudovana na pare. reg. ,,C" parce. 2000/106
Vodovodná prípoika - prípojka vody napojená na verejny rozvod vody
NN prípoika - káblová, zemná

Záhradné iazierko - je vybudované na pare. reg. ,,C" parce. 2000/6
Vonkaisie schodv - tvoria vstup do 1. PP

Plvnová prípoika - napojená na verejny plynovod

Vonkaisie schodv - betónové v záhrade

Vonkaisie schodv ocefoyé - tvoria vstup na terasu 1. NP
Kanalizacná prípoika - napojená na verejnú kanalizaenú siet'
Qporné múry - vybudované v záhrade rodinného domu

f

je mo.ne naPojif na P,yn,&^^^xsrBanská
^^ íffi£

Bystrica ■

Opis stavu predmetu drazby:

^g^^

v roku 1975. Rodinny dom je

Príslusenstvo predmeíu drazby je v stave primeranom údrzbe a veku stavby.
Predmet drazby sa drazí tak ako JjStojr a lezí".
Popis práv a závázkov viaznucich

k predmeíu drazby:

^

Na parce. 2000/6, 2000/106, 2001/60 + c.s 4007 na parcele r ?nm/*n- 7-r - •

•

Danovy úrad Banská Bystrica I, Tr.SNP 75 Bans áL t f 1 h! ?aó°Zne praV0 pre P°hradávku

28.6.2007-2400/2007

Bystrica , rozhodnutie c. 651/340/42186/07/Liv zo dña

Na parce. 2000/6, 2000/106, 2001/60 + c s 4007 na

MestBaiarca' csa 25 — ¿^'
r^d= ^^,Tr ^p^ I

1/lvanzo dña 27.10.2011 cz 247/2012

^-o Pre

ByStriCa' rOzhod- £-

Na parce KN c. 2000/6, 2000/106, 2001/60 + c.s 4007 na parcele fi ?nm/Rn. c, v - ■

exekucného zálozného prava c. EX 759/11 o

TíS

,

C"íprte"azriataB

Cukrovarská 733, 926 01 Sered^zápis do KN15 3.2012) 4 642/2012 " "^ JUDr J°2Sf HorVáth'
JUDr. Mario M¡aak, Koiiarova 39, 974 01

JUDr. ivan Lutter. Pribinova 32, 821 09 ^l^^^^t
Stráz223, 960 01 Zvolen (zápis do KNI 2 1"l.2012)Sz 2356/2015'

Y

Na parce KNc. 2000/6, 2000/106, 2001/60+ e.s 4007 na oarcele r ?nni/Rn c . - -

exekucneho zálozného prava c. EX 3857/12 zo dña 7^
f
SNP 666/12, 010 01 2llina (zápís do KN 2 4 2013) cz 67M013
Na parc.C KN c. 2000/6, 2000/106 2001/60 + p, Anm „=

w

Y^
,

,°- Exekucn^ Pr'kaz nazriadenie
JUDr Marián Ja"eC' Sad

-

vykonanie exekücie zriadením exekucnéh zálozného prava fi ^iLann«n?501/60H-Exekuen* Pr*aZ na
exekutor Mgr. Jozef Deák, Horná 23 P o Box 199 974 m L !? 2400/2012 zo dña 20.8.2013, súdny
1878/2013

' r-°-BOX 1Bg. 974 01 Banská Bysínca (zápis do KN 22.8.2013) -cz

^ZT:

KN.£'.2000/6' 2000/106. 200-"S0 + c.s. 4007 na parcele c. 2001/60: Exekucny prlkaz na

vykonanie exekúcie znadenim exekucného zálozného prava 6. Ex 5109/12 zo dña 19 11 2013 súdnv

exekutor JUDr. Jozef Durlca, Borovianska 17, 960 01 Zvolen (zápls do KN 16.12.2013) -iz 2754/2013

20°o0/6', 2000/1°6' 2001/6°
-s- 4007 na Parcele
i
w
ka
Q/,™?
'
-Ja zo dna 9.12.2013 -cz 437/2014 974 01 Banská

pravo pre

Na parc.C KN c. 2000/6, 2000/106, 2001/60 + c.s. 4007 na parcele 5. 2001/60: Exekucntf príkaz na
o?on«f T zna_deníT exekuaného zálozného prava c. EX 2205/2012-12 zo dña 25.2.2015 (zápis do
2.3.2015), sud. ex. Frantisek Radzo, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolny Kubín-cz 638/2015

N -i -°J6' 2000/!06¿v2001/60 + es. 4007 na parcele c. 2001/60; Exekucny príkaz zriadením
zabzneho prava c. EX 389/14 zo dña 26.3.2015, súdny exekutor JUDr Lucia Ulianková

Namestie SNP 30, 960 01 Zvolen (zápis do KN 30.3.2015) - cz 950/2015

)fnffiie7he?n^Zálfné f^ ^ PnPade ÚSpe§nej dra¿by zanikajú v zmysie § 151ma a § 151md zákona c
40/64 Zb. (Obciansky zakonnik) a vydrazitel1 nadobúda predmet drazby bez zafazenia záloznymi právami.
SpolLJvlastníka Predmetu

drazby predmetom viacerych nájmov, prifiom

Ol¡ dra¿ObníkOV¡ d° ^ti/tonto

Znalecky posudok:
Císlo
posudku:

znaleckého
i

29/2015

Meno znalca:

Dátum
vyhotovenia:

Vseobecná cena odhadu:

Ing. Július Kracún

20.04.2015

100.000,-EUR

Najnizsie pódame:

100.000,-EUR

Minimálne prihodenie:

500,-

Vyska drazobnej zábezpeky:

20.000,-EUR

EUR

Sposob zlozenia drazobnej
zábezpeky:

1. Bezhotovostny prevod alebo vklad na úcet drazobnfka ,
2. V hotovosti do pokladne drazobnfka v mieste konania drazby,

3. Banková záruka,
4. Notárska úschova.

Adresa a císlo úctu na
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

V hotovosti do pokladne drazobníka v mieste konania drazby alebo
prevodom na císlo: 0634824693/0900 vedeny v Slovenskej sporiteFni a s

(IBAN: SK3009000000000634824693,

symbolom 4992015.

Lehoía na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

Do otvorenia drazby.

BIC:

GIBASKBX)

s variabilnym

Doklad, preukazujúci

zlozenie drazobnej
zábezpeky:

1. Original prfkazu na úhradu peñaznych prosthedkov vo vyske drazobnei

zabezpeky. Ucastník bude pripusteny k drazbe, ak do uplynutia íeho°y ni

?íkaZ J

^ ^ drB&bná ZábeZpeka P"ipísaná

2 Príjmovy pokladnicny doklad na hotovosf vo vyske drazobnei zábezpekv

Ucastník bude pripusteny k drazbe, ak do uplynuíia lehoty na zloLie

fST2 S2Peky bUdS dfa¿Obná zábezPeka bofena do pokladne

3. Original alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky
4. Original alebo overenú kópiu dokiadu preukazujúceho notársku úschovu.
Spósob vrátenia
drazobnej zábezpeky:

Bez zbytocného odkladu po skoncení drazby bezhotovostnym prevodom na

ucet ucasímka drazby alebo v hoíovosti.

Úhrada ceny
dosiahnutej vydrazením:

Vydraziíel je povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením v hotovosíi do
pok adne drazobníka alebo bezhoiovostnym prevodom alebo vkladom na
uceí drazobníka císlo: 0634824693/0900 vedeny v Slovenskei SDoritel'ni »

s. (IBAN: SK3009000000000634824693, BIC^GIBASKBxi sZ^

symbolom 4992015 vyssia ako 6.640,- EUR, je vydrazitef povinny

S

cenu dosiahnutú vydrazením hned1 po skoncení drazby.
Zlozenie drazob. zábezpeky
plat. kartou alebo sekom:

Drazobnú zábezpeku nie je mozné ziozií' platobnou kartou ani sekom.

Prechod práv a závázkov

viaznucich na predmete
drazby:

1. Pn vj/kone zálozného prava záloznym ventefom, ktorého zálozné pravo ie

v poradi rozhodujúcom na uspokojenie záioznych práv registrované ako prVé

(dalej jen ,,prednostny zálozny veritef), sa záioh prevádza nezafazeny

zaoznymi pravami ostatnych zálozn^ch veritelbv. Ak vyfazok z predaia

zalohu prevysuje pohfadávku zabezpecenú vprospech prednostného

zálozného ventera, ostatní zálozní veritefia majú pravo, aby ich pohfadávkv
zabezpecene záloznym právom k prevádzanému zálohu boii po odpocííaní

nevyhnutne a úcelne vynalozenych nákladov prednostnym záloznym
venteTom v suvislosíi s vykonom zálozného prava uspokojené zvyfazku
z^predaja zalohu podfa poradia rozhodujúceho na uspokojenie záioznych
2 Hodnota vyfazku z predaja zálohu, ktorá prevysuje zabezpecene
pohladavky po odpocítaní nevyhnutne a úcelne vynalozenych nákladov

v suvfsiosti s vykonom zálozného prava, sa vydá zálozcovi

3. Pn vykone zálozného prava prednostnym záloznym veriíerom podía ods

n^°ZlhPrefn-°Sín^
Zál°2n^ Veriteí' d0 notárskeJ úschovy vprospech
ostatnych záioznych veritelbv a zálozcu hodnoíu vyfazku z predaja zálohu
prevysujucu pohfádávku zabezpecenú vjeho prospech po odpocíaní

UC

Vynaloáe^ch ná^dov v súvislosti s v'konom

4 Pri vykone zálozného prava záloznym veritelbm, ktor^ nema postavenie

nSl^

h° 'fZ,neh° VerÍtefa' Sa ZáíOh Pfevádza ¿fazen/záloznym

právom prednosüieho zálozného varitera a ostatnych záioznych veritelbv
kton su vporadi rozhodujúcom na uspokojenie záioznych práv pred

záloznym veriteíom vykonávajúcim zálozné pravo, vo vzt'ahu k ostatnym
záloznym veritel'om sa pouzijú primerane podl'a ods. 1.-3.
Nadobudnutie vlasíníckeho

prava k predmetu drazby:

Ak vydrazite!' zaplati cenu dosiahnutú vydrazenim v ustanovenej lehote ,
prechádza na neho vlastnícke pravo dñom udelenia príklepu. Drazobník
vydá, bez zbytocného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného
prava vydrazitel'ovi potvrdenie o vydrazení predmetu drazby a v prípadoch,
vktorych sa o priebehu drazby spisuje notárska zápisnica vydá drazobník
vydrazitel'ovi dve vyhotovenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice.

Obhliadka predmetu
drazby/dátum a cas:

Obhliadka 1: 30.06.2015 o 12:00 hod.
Obhliadka 2:14.07.2015 o 12:00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa mózu ohlásit' aspoñ jeden den pred konaním
obhliadky na tel. c.: 02/5949 0128, Po - Pi 8:00 - 16:00 hod. Obhliadky sa
uskutocnia na míeste, kde sa nachádza predmet drazby.

Podmienky odovzdania
predmetu drazby
vydrazitel'ovi:

1. Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby
odovzdá drazobník bez zbytocného odkladu vydrazitel'ovi predmeí drazby
a listiny, ktoré osvedcujú víastnícke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom drazby alebo osvedcujú íné prava vydrazitel'a k predmetu
drazby a vydrazitel' prevzatie predmetu drazby písomne potvrdí.
2. Ak ¡de o nehnutel'nosf, podnik alebo jeho casi', odovzdá predchádzajúci
vlastník predmet drazby na základe predlozenia osvedceného odpisu
noíárskej zápisnice a dolozenia íotoznosti vydrazitei'a bez ^bytocnych
prietahov. Drazobník je povinny na míeste spísaf zápisnicu o odovzdá ni
predmetu drazby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby podpíse
predchádzajúci vlastník predmetu drazby, vydrazitel1 a drazobník. Jedno
vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia
dostane vydrazitel'.

Notar, ktory osvedcí
priebeh drazby

3. Vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby
nesie vydrazitef. Tato povinnosf sa nevzfahuje na náklady, ktoré by inác
nevznikli, ak ich svojou vinou spósobil predchádzajúci vlastník, majiteí' aíebo
drazobník alebo ak im tíeto náklady vznikíi náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydaf predmet drazby zodpovedá vydrazitefovi za skodu
spósobenú omeskaním s odovzdaním predmetu drazby.

notárskou zápisnicou:

JUDr. Marta Paviovicová, Safárikovo námestie4, 811 02 Braíislava

Poucenie:

podl'a § 21 ods. 2 az 6 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych
drazbach a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady c. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej cinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorsích
predpisov:

1. Vprípade, ak sa spochybñuje plaínosf záloznej zmluvy alebo boli
porusené usíanovenía zákona o dobrovol'nych drazbach, móze osoba, ktorá
tvrdí, ze íym bola dotknutá na svojich právach, poziadat, súd, aby urcii
neplatnost' drazby. Pravo domáhaf sa urcenia neplatnosti drazby zaniká, ak
sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu, ak dóvody nepiatnosti
drazby súvisia so spáchaním trestného cinu azároveñ ide o drazbu domu
alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v case

príklepu hláseny trvaly pobyt podl'a zákona c. 253/1998 Z. z. o hlásení
pobytu obcanov Slovenskej republiky a registri obyvaíel'ov Slovenskej
repubüky vznení zákona c. 454/2004 Z. z., v íomto pripade je mozné
domáhat' sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoíy. V pripade
spolocnej drazby bude nepiatná len tá casi1 drazby, ktorej sa takyto rozsudok
tyka.
i

2. Osoba, kíorá pódala na sude zalobu podra bodu 1. poucenia tohto
oznámenia o drazbe, je povinná oznámif príslusnému Okresnému úradu,

'

-

katasírálny odbor zacatíe súdneho konania.

3. Úcastníkom súdneho konania o neplatnost1 drazby podl'a bodu 1.

! :

poucenia íohío oznámenia o drazbe, sú navrhovatef drazby, drazobník,
vydraziter, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a bodu 2.
poucenia tohto oznámenia o drazbe.

4. Ak súd urcí drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
5. Neplatnost' drazby nie je mozné vyslovií1 z dóvodu oneskoreného zacatia
drazby, ak bolo prícinou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby
tym istym drazobníkom na tom istom mieste alebo ak neumozni! vlastník
predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako
vlastnícke pravo, vykonat' riadnu obhliadku predmetu drazby.

Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich mózu preukázaf najneskór do
zacatia drazby a upiatnit' na drazbe ako drazitelia. Úcastníkom drazby móze byf osoba, ktorá spíña
podmienky ustanovené Zákonom c. 527/2002 Z. z. o dobrovoínych drazbách vznení neskorsích predpisov
a dostavila sa s ciel'om urobit' podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.
V Bratislave, dña

Za Navrhovatefa drazby:

Ing. Miroslava Báríánusová
specialista odd. vymáhania nesplácanych

pohl'adávok retail
Riadenie úverového rizika retail
Slovenská sporiíel'ña, a.s.

JUDr, Dagmar Lancaricová
specialista odd. vymáhania nesplácanych
pohl'adávok retai!
Riadenie úverového rizika retail
Slovenská sporítel'ña, a.s.

za Drazobníka:

MESTS*

BANSKÁ BYSTR1CA

Vyvescné dña:

Mgr. IVIaríin Kmcan1^,.
Cien predstavenstva ■%,,
Drazobná spolocnost', á.s-

24 jún 2015

Z ve sene dña:

podpís

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podra knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcujem pravorf podpisu: Ing, Miroslava Baríánusová dátum

Srr^1"0,: ■■■■•bytom mmmmmm, WBHÉSSm ktorého(ej) totoznosf som

zisti (a) zákonnym sposobom^spósob zistenia totoznosti: platny doklad totoSosTúradirf doklad Obcianslcv

preukaz, sena a/alebo císlo: ■■ ktory(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centrálny registe/
osvedcenych podpisov pridelil podpisu poradové císlo O 376159/2015.

Bratislava dña 9.6.2015

iuzana Sáfbsfaiová
ácovníkpf&vereny notárom

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

•a ri

a ■—

,

totoznosti: platny doklad totoznosti - úradny doklad: Obciansky preukaz, seria a/alebo'

- P°dpiS na llStme uznal(» za SV°Í vlastny- Centrálny register osvedcenych podpisov

pridelil podpisu poradové císlo O 376160/2015.

P

Bratislava dña 9.6.2015
Juzaüa Sárosíaiová

üvnfk povereríí' notárom

Upozornenie! Notar Iegalizácjou

neosvedcuje pravdivosf skutocností

uvádzan^ch v listine (§58 ods. 4

Notárskeho poriadku)

