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___.--.Oznámenie O dražbe

Týmto Vám v zmysle ust. § 17 ods. 5 a Zákona Č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách zasielame
Oznámenie o dražbe.

V zmysle §11 ods. 4 zákona Č. 527/2002 Z.z o dobrovol'ných dražbách Vás žiadame. aby ste toto
oznámenie uverejnili na úradnej tabuli obce.

Aktuálny prehľad dražieb, ako aj podmienky účasti nájdete na našej stránke
www.drazobnaspolocnostsk alebo nás v prípade akýchkol'vek otázok kontaktujte na t.č. 02/59490117 .
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OZNÁMENIE O DRAŽBE

Zn. 132/2018

Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník oprávnený k" výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných
ustanovení zákona Č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o
dobrovoľných dražbách") zverejňuje na základe návrhu záložného veriteľa, '! zmysle ustanovenia § 17
zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o dražbe:

A
Označenie dražobníka: Dražobná spoločnosť, a.s.
Sídlo: Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
IČO: 35849703
Zapísaný: Obchodný reqister Okresného súdu Bratislava l, Odd: Sa, VI. č.: 3070/B

Označenie navrhovateľa: Všeobecná úverová banka, a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
ICO: 31 320155
Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka Č. 341/B

Miesto konania dražby: Administratívna budova, Hlavná 787187, 077 01 Kraľovský Chlmec
miestnosť C 211, 1. posch. vo dvore časti budovy "C" (Dom Maďarskej
Komunity Medzibodrožia)

Dátum konania dražby: 31.05.2018
Čas konania dražby: 11:00 hod.
Dražba: f. kolo dražby
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C.
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva Č. 5516, 7235, katastrálne
územie Michalovce, Okresný úrad Michalovce - katastrálny odbor, obec Michalovce okres
Michalovce a to:

Predmet
dražby:

LV Č. 5516
Pozemky - parcely registra "C"
• parcelné číslo: 3241/1 o výmere 1201 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
• parcelné číslo: 3241/2 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

. ~

Stavby:
• súpisné číslo: 6642, na parcele Č. 3241/2, druh stavby: rodinný dom, popis stavby: rodinný
dom

LV Č. 7235
Pozemky - parcely registra "C"
• parcelné číslo: 3238/2 o výmere 2010 m2, druh pozemku: záhrady
• parcelné číslo: 3238/3 o výmere 205 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
• parcelné číslo: 3238/5 o výmere 242 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

Stavby:
• súpisné číslo: 6642, na parcele Č. 3238/3, druh stavby: rodinný dom, popis stavby: rodinný
dom

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje do LV, najmä: vodovodná prípojka, vodomerná šachta,
kanalizačná prípojka, NN zemná prípojka, spevnené plochy pred hlavným vstupom do RO,
spevnená plocha kamenná, vonkajšie schody do pivnice, spevnená plocha zimnej záhrady,
zimná záhrada

O.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Opis
predmetu
dražby
ajeho
stavu:

,
\
J

Rodinný dom súp.č. 6642 je postavený na pozemkoch na parc.č. 3238/3 a 3241/2, osadený v
rovinatom teréne na ulici Štefánikova v zastavanom území mesta Michalovce, katastrálne
územie Michalovce, okres Michalovce. Objekt je situovaný pri hlavnej ceste v smere Michalovce
- Košice pri výjazde z centra Michaloviec, kde v susedstve sa nachádzajú rodinné domy,
záhrady, predajné a prevádzkové objekty. Prístup k rodinnému domu je zo severozápadnej
strany cez dvor po parc.č. 3241/1 vo vlastníctve stavebníka a jeho manželky, po spevnenej
betónovej a asfaltovej komunikácii s napojením na štátnu cestu v smere Michalovce - Košice a z
juhovýchodnej strany po parc.č. 3238/2 s napojením na vedľajšiu miestnu spevnenú
komunikáciu s napojením na ulicu Zeleninársku. Je tu možnosť napojenia na elektrickú
rozvodnú sieť mesta, na verejný STL rozvod plynu, na verejnú kanalizáciu, na verejný vodovod
a na telekomunikačnú sieť. Výstavba rodinného domu bola povolená stavebným povolením
vydaným Mestom Michalovce dňa 4.8.2006, rodinný dom bol daný do užívania v roku 2016.

"'j

Oispozičné riešenie:
Rodinný dom je riešený ako trojpodlažný objekt podpivničený s jedným nadzemným obytným
podlažím a s obytným podkrovím. Suterén je prístupný vonkajéím schodiskom z dvora a
vnútorným železobetónovým schodiskom cez strednú chodbu, odkiaľ je prístup do miestnosti
pre technológiu bazéna, do sušiarne, skladu a kotolne. Hlavný vstup na prízemie je krytý
prístreškom podkrovia, cez závetrie a zádverie do chodby so schodiskom do suterénu a do
podkrovia, z chodby je prístup do haly s kuchyňou, do samostatného WC a šatníka, do
hosťovskej izby s prechodom do kúpeľne v zadnej časti prízemia sa nachádza rozostavaný
bazén so saunou a sprchovacím kútom a zimná záhrada. V podkroví zo schodiska je výstup na
strednú chodbu S· galériou, odkiaľ je prístup do spálne s prechodom do kúpeľne, do štyroch
detských izieb, do kúpeľne a do samostatného WC.

.n

ť,'.

Stavebno-technický popis:
Rodinný dom je osadený v teréne v priemernej hlbke viac ako 2 m, vodorovné podlahové
konštrukcie sú izolované vodorovnou hydroizoláciou, steny suterénu sú murované pálenými
tvárnicami Porotherm so zvislou izoláciou chránenou primurovkou o hrúbke do 40 cm, základX;
domu tvoria základové betónové ás s izoláciou roti vode a zemnei vlhkosti, sokel nad
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t~rénom je opatrený obkladom z ozdobných kamenných dosák, obvodové~ten{súrnlľr()'váné~ž
dler~vaných tehlových blokov Porotherm o hrúbke 44 cm s vonkajším a~t€Plé6r~;",-~,r~">?';;i:
systemom TERRANOVA a hladkou omietkou BAUMIT s farebnou povrcDovQu
Vnútorné nosné priečky sú murované z dierovaných tehál o hr.25 cm, nenoš'h$'p'~
hr.12,5 cm s vápenno-cementovou hladkou omietkou. Strop nad suterénom je z panela.
strop nad 1.NP je keramický montovaný s pórobetónovými vložkami s rovným olTiié'
podhľadom strop v podkroví je drevený trámový so zateplením a so sadrokartoríbvy
podhl'adom. Schody zo suterénu na prízemie sú monolitické železobetónové povrchôVb

, upravené keramickým obkladom, schody z prízemia do podkrovia sú železobetónová is
obkladom nástupníc a postupníc z tvrdého dreva. Krov nad celým domom je drevený väznicový
sedlový v tvare kríža a s rovnakou výškovou úrovňou obidvoch častí, s krytinou z ťažkej
betónovej škridle EURONIT upevnenej na latách a opatrený je úplnými klampiarskymi
konštrukciami z poplastovaného plechu - žľaby a zvody. Podlahy v obytných miestnostiach sú z
cementového poteru opatrené laminátovými plávajúcimi podlahami, v ostatných miestnostiach a
v celom suteréne je keramická dlažba. Dvere v suteréne sú drevené hladké plné osadené v
kovových zárubniach, na prízemí a v podkroví sú plné a presklené dyhované .osadené v
drevených obložkových zárubniach, okná a vchodové dvere sú zdvojené plastové zasklené
izolačným dvojsklom s vnútornými kovovými žalúziami. V rodinnom dome sú zrealizované
rozvody svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácia, rozvody zemného plynu, studenej a
teplej vody, ležatej a zvislej kanalizácie a rozvody slaboprúdu. Vykurovanie domu je
zabezpečované kotlom Buderus so zásobníkmi vody a s meraním a reguláciou, kde vykurovanie
domu a príprava teplej úžitkovej vody je zabezpečovaná odoberaním tepla z podzemnej vody
tepelnými čerpadlami a následne je medenými rozvodmi ústredného vykurovania zabezpečený
prívod tepla do panelových oceľových radiátorov, len v suteréne je zrealizované podlahové
teplovodné vykurovanie. Ohrev teplej úžitkovej vody je možno zabezpečiť aj solárnym
zariadením umiestneným na streche rodinného domu. V hale na prízemí sa nachádza krb s
vykurovacou krbovou vložkou. V kúpeľni na prízemí sa nachádza keramické umývadlo s
pákovou vodovod nou batériou, splachovací záchod a sprchovací kút so sprchovacou pákovou
batériou, v samostatnom WC je splachovací záchod a keramické umývadlo s pákovou
vodovodnou batériou. V podkroví v kúpeľni pri spálni je keramické umývadlo, splachovací
záchod, rohová plastová vaňa a sprchovací kút so sprchovacími pákovými batériami. V kúpel'ni
s prístupom z chodby jeplastová jednoduchá vaňa so sprchovacou pákovou batéríou a
keramické umývadlo s pákovou batériou, v samostatnom WC je splachovací záchod a
keramické umývadlo s vodovodnou pákovou batériou. Povrchová úprava kúpel'ni a
samostatných WC je zrealizovaná keramickou dlažbou a keramickým obkladom stien až po
strop, stropy sú opatrené sadrokartónovým podhľadom s bodovým osvetlením. Kuchyňa na
prízemí je vybavená kuchynskou linkou zrealizovanou na mieru z prírodného dreva s umývacím
plastovým drezom a s vývodom teplej a studenej vody vodovodnou pákovou batériou, v linke je
zabudovaná umývačka riadu, chladnička s mrazničkou a elektrický sporák s keramickou platňou
a elektrickou rúrou, nad sporákom je odsávač pár, keramický obklad stien je zrealizovaný v
kuchyni pri kuchynskej linke a sporáku. Časť obvodových stien bazéna je realizovaná
preskľenými plastovými stenami, časť murovaných stien je obložená keramickým obkladom až
po strop. Životnosť murovaného rodinného domu znalec stanovil na 100 rokov.

Vodovodná prípojka bola realizovaná v roku 2006 a životnosť bola stanovená na 50 rokov.
Vodomerná šachta bola realizovaná v roku 2006 a životnosť bola stanovená na 50 rokov.
Kanalizačná prípojka bola realizovaná v roku 2006 a životnosť bola stanovená na 60 rokov.
NN zemná prípojka bola realizovaná v roku 2006 a životnosť bola stanovená na 50 rokov.
Spevnené plochy pred hlavným vstupom do RD, spevnená plocfia kamenná
Vonkajšie schody do pivnice, spevnená plocha zimnej záhrady, zimná záhrada bola
zrealizovaná v roku 2010 a životnosť je stanovená na 40 rokov.

Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území mesta Michalovce, v okrajovej západnej obytnej
a obchodnej časti mesta, s normálnou pešou dosiahnutel'nosťou do centra mesta, na hlavnej
ulici Štefánikovej s prístupom zo štátnej cesty v smere Michalovce - Košice a z opačnej strany z
prístupom z ulice Zeleninárska. V predmetnej lokalite je možnosť napojiť sa na mi~~tne
prevažne vzdušné rozvody elektrickej energie, na STL rozvod zemného plynu, na v.erE;J~H
kanalizáciu s vlastnou čističkou odpadových vôd, na verejný vodovod a telekomunl.~?,sr,.~
telefónnu sieť. Doprava v meste Michalovce je riešená autobusovou MHD, v blízkosti d~.~~
je železničná a autobusová stanica, čas jazdy autom do centra je do 2 min, peší je daJ .
Lokalita sa zaraďuje ako okrajová, v blízkosti obytného, obchodného a kultúrneho c~ntr
na hlavne' ulici na rozhraní ob tneí a ríem seine' časti mesta. .
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Spôsob stanovenia Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č, 34/2018, ktorý
ceny predmetu vypracoval Ing, Pavol Šoltýs, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné
dražby. stavby, odhad hodnoty nehnuteľností zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov

a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod
číslom 913419,
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 11.03.2018
269.000,00 € (slovom: dvestošesťdesiatdeväťtisíc eur)

Práva a
záväzky
viaznuce
na
predmete
dražby:

F

H,

z - 594/17 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 77/2012-65 z.d.
10.6.2017, od Ex, úradu Považská Bystrica, Mládežnícka 23, 017 01 Považská Bystrica,
súd .ex. JUDr, Jaroslav Kabáč, v prospech Mesto Michalovce, Nám osloboditeľov 30, 071 01
Michalovce, č.z,-348/17 ~

Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151 ma
a § 151md zákona Č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražitel' nadobúda predmet
dražby bez zaťaženia záložnými právami.

Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava,
IČO 31320155, na parc, Č. 3241/2, a rozostavanú stavbu - rodinný dom na parc. č, 3241/2, titl.
V 751/2009 z.d. 5.05.2009 - ČZ 921/09

Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava,
IČO 31320155 na parc.č. 3241/2, 3241/1 a rozostavanú stavbu Č,S, 3241/2 - V 524/10 z.d.
13.4.2010 ČZ 599/10

Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava,
IČO 31320155, na parc. č, 3238/2, 3238/3 a rozostavanú stavbu rodinný dom na parc. č,
3238/3, titl. V 751/2009 z.d. 5.05,2009 - ČZ 921/09, na základe geometrického plánu č,
34835199-1/2016 z.d. 7,1.2016 vznikla z parc.č. 3238/2 parc.č. 3238/5 - R 129/18 ČZ 616/18 .!

Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava,
IČO 31320155, na parc. 3238/2, 3238/3 a rozostavanú stavbu na parc.č. 3238/3 - V 524/10
z.d. 13.4.2010 ČZ 599/10, na základe geometrického plánu č, 34835199-1/2016 z.d. 7,1.2016
vznikla z parc.č. 3238/2 parc.č. 3238/5 - R 129/18 ČZ 616/18

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, Ex 2957/11
z.d. 13, 1.2012, Ex.úrad Bratislava, Moskovská 18, súd.ex. JUDr. Martin Hermanovský, Z
195/2012 - čz 150/2012

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva, EX
498/2013-27 z.d. 15.10.2013, Ex. úrad Považská Bystrica, Mládežnícka 325/23, súdny ex,
JUDr. Jaroslav Kabáč, Z-3002/13, č.z,-2257/13

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX
167/2014-28 z.d. 9.7.2014, Ex, úrad Považská Bystrica, Mládežnícka 325/23, súd.ex. JUDr,
Jaroslav Kabáč, Z - 2339/2014, ČZ - 1580/14

Z - 564/16 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnutel'nosť EX
6681/2015-8 od Ex, úradu KE, Štefánikova 6, súd.ex. JUDr. Z, Ferdinandy, v prospech SR
Krajský súd BA, Justičná pokladnica, Záhradnícka 10, BA, z, d. 15.2.2016, ČZ - 434/16

Spôsob zloženia
dražobnej zábezpeky:

1, Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka IBAN: SK71 0200
0000 0019 5703 8659 (BIC:SUBASKBX), vedený vo VÚB, a.s. s variabilným j-
symbolom 1322018, '
2, V hotovosti do okladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražb .

Dražobná zábez eka: 20.000,00 € slovom: dvadsaťtisíc eur

c
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Doklad preukazujúci
- zloženie dražobnej

zábezpeky.

CH

3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Oražobnú zábez eku nie 'e možné zložiť i latobnou kartou ani šekom.
1. Originá) príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej
zábezpeky. Učastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude
dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka,
2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky,
Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej
zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka,
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky,
4. Ori inál alebo overenú kó iu dokladu reukazuiúceho notársku úschovu.
Do otvorenia dražby.

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby v hotovosti alebo bezhotovostným
revodom na účet účastníka dražb .

Spôsob úhrady ceny
dosiahnutej
vydražením.

Vydražitel' je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne
v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka IBAN SK71 02000000 0019 5703 8659 (BIC:SUBASKBX), vedený vo
VÚB, a.s. s variabilným symbolom 1322018 a to do 15 dní odo dňa skončenia
dražby v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR; v
opačnom prípade hneď po ukončení dražby.

Obhliadky predmetu 1.termín 09.05.2018 o 09:00 hod
dražby 2.termín 23.05.2018 o 09:00 hod.
Organizačné Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na
opatrenia. tel. č.: 02/59490117, Po-Pi 8:00 - 16:00. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona Č.

527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držitel' alebo
nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených
termínoch.

J
Nadobudnutie
vlastníckeho práva k
predmetu dražby.

Podmienky
odovzdania predmetu
dražby.

Ak uhradil vydražitel' cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza
na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to
neplatí, ak je vydražitel'om osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora podl'a osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v
tomto registri.
Oražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného
práva vydražitel'ovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v
ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník
vvdražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskei zápisnice.
1. . Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby
odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražitel'ovi predmet dražby a listiny,
ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom
dražby alebo osvedčujú iné práva vydražitel'a k prea etu dražby a vydražitel'
prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnutel'nosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je
povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražitel'a bez zbytočných prieťahov.
Oražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu
dražby, vydražitel' a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane
predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba
odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v
zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie
vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich
svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majitel' alebo dražobník alebo ak im
tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.



.~:

•• : o;~'

4.. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu
s ôsobenú omeškaním s odovzdaním redmetu dražb

K.
Poučenie podľa §21
ods. 2 až 6 zákona
527/2002 z.z o
dobrovol'ných
dražbách

1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené
ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým
bola dotknutá na svojich právach, požiadať, súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov
odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného
činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník
predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona Č. 253/1998
Zz. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení zákona Č. 454/2004 Zz., v tomto prípade je možné
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podl'a bodu 1. písmena K tohto
oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť katastrálnemu odboru Okresného úradu
začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1. písmena K
tohto oznámenia o dražbe, sú navrhovatel' dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a bodu 2. písmena K tohto
oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia
dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým
istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo,
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

riezvisko notára: JUDr. Rastislav Demeter
Hlavná 787/87, 077 01 Král'ovsk' Chlmec

Za dražobníka: Za navrhovatel'a:

V Bratislave, dňa.}d;~.;?{;:8:!:f~~J}.~~,;~::
,~.'.~::.:'

V Bratislave, dňa, '7 APR 2018VÚB. =, .
v' '. Mlynske ntvy 1

Pečiatka: I ~29 .908rati:'~va 25
/' , r . r 077002/03

Podpis: /.,./, .
I
I
!
( Mgr. Marek Jakab

Funkcia: vedúci oddelenia Správa a vymáhanie
rizikových ._~I'adávok, VÚB, 9'š~

Pečiatka: ;i:;~
\\~'.o« ":.~~/

'. \ ~.•...

JUDr. Martin Hatara
Funkcia: prokurista

Dražobná spoločnosť, a.s.

Podpis: . .. :/ .

Ing. Miroslav Chmelár
Funkcia: vedúci oddelenia Vymáhanie firemných

úverov, VÚB, a.s.



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Mgr. Marek Jakab, dátum narodenia
r.č. bytom _ _, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným

spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria alalebo
číslo: ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov
pridelil podpisu poradové číslo O 295665/2018.

Bratislava dňa 17.4.2018
Mária Pavlovičová

zamestnankyňa poverená notárom
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OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Miroslav Chmelár, dátum
narodenia. t, r.č. bytom , ktorého(ej)
totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad:
Občiansky preukaz, séria alalebo číslo: ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a).
Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 295666/2018.

Bratislava dňa 17.4.2018
Mária Pavlovičová

zamestnankyňa poverená no~?m_L'·
.• ":.:,-:;"::;i:~' . - .

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)
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