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„Notárska zápisnica ,napísaná na Nolárskam úrade JUDr Martiny Mlžvkovsj v kosrcrácn Námssue osloboditeľov 201dňa 25.03.2015 (dvadsvalehošlesíeho marca uvsnsícosernnásr), JUDr Katan'nou Bonáčuvou
nntárskym kanmdátam povereným Kzasmpnvamu podľa 5 25 ads. 1 a 2 Nolárskeho poradkuJUDr Mámnou Mrirkouou. notárom sa sídlom v Košimach

_ Destawh sa predo mňa JUDr Katarínu Roháčova notárskeho kandidáta, poverenehokzastupovaniu pudľa 25 ods 1 a 2 anárskeno parladku _IUDr Mamnuu Mržrkouou nnlámm
sn sídmm v Košmach, asmicw

spmocnosr Dražobna spolocnosť, a.s._ so svdlum 521 na Bransmva Zehnárska &.o 35 349 7031 zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Braudava 1 Oddiel sá vrazkaask: 3070/51zastupenásplnurnocneným zástupcom. _- mor Zuzanuu Škub/ovou. nar 1. rč
asm obč1anskeho preukazu

na zaklade PLNOMOCENSTVA zo dňa 11 01.2015 ()edenáslehojanuára dvetrsmosemnasť)
ako dražabník (ďa/e/ len “drsžobnr'k"), *
Junr. Zuzana skublou nsr 251119711 rč. 7161255434 warý pobyt 841 04 BráuslavaPau Rovmcam1710/5 \o obě nskeno preukazu. 58021725

Marek Žuravlov r. Žuravlou, nar
. ňr'sxo nhčmnskeho preukazu

Totožnosť íyz1ckych osôb má preukazaná zákonným spôsobom pudĺa onáranskychpreukazom exrstencrá á oprávneme konat vmene právmcke] osoby pourá uýp1su zobchodného
reg1stra pns1usného regrstrovena súdu a PLNOMOCENSTVA Úäastm'm sú podVa v1ásens'ho
vymásema na právne ukmny spósoblh' á požráaán ms aby som do notárske] záplsmce spísá1a
v súlade s s 56 ods1 písm .) Notárskshn ponacku _—

o s v e d č 9 " i s »

o vykonaní dobrovolne] dražby
podľa 5 zo zákona r:. 527/2002 Z.z. o dohrovoľnych dražbách -

v znení neskorších predpisov ,
(ďalej !en „zákon o dobrovuľných dražbách“) _



- Dobruvorná drazoa (dara; ien "dražba“) bola vyhiásená dražobnřkom na základe OZNÁMENIAo OPAKOVANEJ DRAZEE Zn. 52/1018 zo dna 23 02 2018 (dvadstatehoíretleho (sbruáradvetisicosamnást') (d'aieJ len "Oznámenie o dražbe") _—

Na základe Žiadoäii orazobmka uregrstráciu údaiov auverayneme listiny vNotárskomcenila'inom registri dražieb (ďalej ien ..NcRdŕ). boii JUDr Marlou Pavlowčovou, PhD, nota'romso sídlom varausiava zaregistrované zákonom stanovená údlje odobrovornaj dražbea vNCRdr uverejnená Oznámenie okonani opakovanej dražby dňa 23.02.2018(dvadsiatehotretiehc tebruara dvetisicosemnást') pod NcRdr 504/20“.

JUDr. Katarina Boh ová, notársky kandidát poverený >< zastupovaniu podľa 5 25 ods 1 a 2Notarskeno poriadku JUDr Martinou Mižrkovou. notárom sn sidiom v KOŠiCiaCh —

Dubrovoi'na dražba sa konala dňa 26.03.2018 (dvadsiatsnošlesteno marca dvetisícosemnást“)včase soman noo (desiatej hodiny) do 10.15 hod (dasrarey noorny apatna'stay minúty)vpriostorooh Notárskeho úradu JUDr. Martiny Mižikovej Námestie osloboditeľov zo040 MKošica

_ Llcitátor ktorý ie podľa vlastného vyniasenta zamestnancom draznbmks _ spoiočnostrDražobná spoločnosť. a s uvredoi nasteduvné údaje týkayúce sa dmžby

Miesto vykonania dražh
Notársky úrad JUDr. Martiny Mržrkovej. NámESíte osiobodrterov 20. 040 01 KOŠiGe.

Cas vykonania dražbyto 00 hod. (deSiata hodina) —



\u

An.

Opakovanledražh
Opakovaná dražba _ 3. (trave) kola dražby

Dlažohník'
sgolučnosľ Dražobná spoločnosť, a. \ sn sídlam 821 08 Erahsävay Zelmárska S\| O 35 549 703 zapísaná V Obchodnom regtsm Okresného súdu Bratislava ly OddíeL Sat Vložkadisk; 3070/8

Navrhovateľ dražby — _spobčnost“ Všeobecná uvarova banka, a.s. so sídlom. 529 90 Brahsĺsva, Mlynské mvy MIČO 31 320 155, zapísaná v Obchodnom regrsm okresného súdu Bratvsmva k oddwel Sa, Vmžkačisto 34MB -

spoločnosť Rezidencia Cassovar a.s., 50 sídiom 040 01 Kašrce. Žnedmva IČO' 36 687 944,zapísane v obchodnom regvstn Okresného súdu Kaštceľ Odd\e\ Sa. Vbžka to TSQSN

Dražobná zábezpeka
5 000 na EUR (pamslc eur)

u dražbu aa doom oaamnasu účastnícl dražby ktorýmbuh pnoatené dražobná čísla „.v—' „mu, „w. „zr-. „as", ,.47“, „mn, „15“. „77“. „vs-*, „as'92" 113“Y „112“Y „115“, ',122“, "140" a „142“
Učastmm dDbvaľnsj dražby'

» právmcké osoby preukázalt svoju extslenclu podVa vypraov z obchodneho regratra pnsrušnýchrogratroyy'ch súdom fyztcke osoay preukazah svoju totožnosr zákonným spôsobom poormatných Dbčianskych preukazom „—, zapísah sa do Zoznamu účastníkov dražby -
prootažm doklad o ztoz'am' požitím/ana] dražobnej zábezpeky vo výske 5000.00 EUR(päleíc eur),

. predbžth Čestné vymasenre, Ze me sú osoba
ust as ods 4) až a) zákona

Li rator otvoril dražbu vyvolanimy y ráme. ktoreho označtľ a optsá predmet drazoyt uwedo!JehD všeobecnú hodnotu zrstanú podVa zna\eckéhu posudkuy uvtedol uoaye :: právach a zavazkoohna predmete dražby vtaznumch a s ním spojených najm





pv; r (vona železobeeunbve steny so zateplenrm,: pórobetónu do boatbve, nosnej rámovej konštrukcie

Teplá [zinková voda je pnpravuvans' centrám920 L bytový dom je opatrený bleskozvadomv

a\ektromstaláma zemnéhu plynua úslreclné vykurovanie. .—pomany v cemm hyie sú z drevenychřeka dlažba.

Práva a láv ky viaznuce na predmete drazby _Všetky nasledujúce záložné práva v prlpaa 5 151md zákona č. 40/1554 Zb. (Oběia
ými právami._—

ds úspešne) dražby zanikaju vzmysle 9 1511715nsky zákonník) a vydra'hl nadobúda predmeldražby bez zaťaženia záložn

Zmluva o zriadení záĺužnéhc práva na nehnuteľná veci 134/ZZ/2009 V prosbecn Vseobecnejúverom banky as so sídlom Wynské mvy 1 329 90 BransJava, ICOV 31 320 155 v-Qeas/Zoos





Ak ide onennuteínos podnik alebo jeho čest, odovzda predchádza/tlel vlastnik predmetdrazby na zaklade predloženia osvedčeného odpisu notárskej zapísmoe a doloženie totoznoetívydraziteía bez zbytočných pnetenov Dražobník je povinný na mieste spísať zapisnicuo odovzdaní predmetu dražby, Zápisnícu o odovzdaní predmetu drazby podpíše predchádza/oorvlastník predmetu dražby, vydražueí' adražabník. Jedna vyhotovenie zápisnice dostanepredchádza/Úe! vlastnik adve vyhotovenie dostane vydražitet Ak niektora osoba odmietnezapísníeu podpísať alebo ,u prevziat, tato skutečnost sa vyznačí v za'písmoi a zapísníea sapovažuje za odovzdanu' a; 19/10 osobe _ _—

— Osoba poví/má vydať predmet dražby zodpovedá vydražítarow za škodu spósobenuorn konimsodovzdanlmpredmetu dražby *

ods. 2 „V pripade, ak sa spochybňule plelnosr' zalozne/ zmluvy alebo bolí nerušene ustanoveniatonto zakona, moze osoba, ktorá tvrdi, že tým bola dotknuté na svojich právach, pažiadsl'súd,aoy uro'íí neplatnost dlažby Pra'vo domenat sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa' “ lklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosrl dražbyza'rovariíde o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má

ods. 3 „osoba, ktora podala na sude Ža/abu podľa udseku 2 je povinná ozna'rnlt' príslusnemuOkresné/nu Úradu, kataslíá/ľíz Odber začatie súdneho kane/ila ' ——

ods. 4 „ čostníkorn súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2, sú navrhovateľdražby, drdžabník, vydrazítoí, predchádzal cl vlastnik a dotknutá osoba podľa odseku 2 *

ods. 5 „Ak súd drč/ dražbu za neplatnú,





-- Učasinik dražby s dražebným číslom(deväl'dssramsíc eur)
Učaslnrk dražby ; dražobným číslom

mavamesrauedemrsic eur)

astnĺk dražby s drezobným
(devat'desramvalxsíc eur)

aslm'K dražby s drazobnym Jom(deval'desíanrmsic eur)

astník dražby s dražobným ěvslam
(deváťdesmpämsĺc eur) ,

_ Učasmík dražby s dražobným črslom
(deyamesracseuemusr'c eur)

Účastmk drazby s dražobným
Uednoseonsrc eur) _

Účastník dražby s drazobnym
(Jednasíojedennsĺc eur)

* Účast k dražb
(jednostopämsíc eu

- Ucastmk dražby & dražabným
Uednosiošesmslc eur)

* Účastník drazb
uadnoslodesamsi: eur)

_- aslník dražby s dražobnym clsmm
Uednosímedenásmsicpáťsm eur)
- Učasmľk dražby s dražobným črsmm 27“(iednustapätnásnrsíc eur) »
Násbdne I\mlámr vymásn „AK neurobí makro z

7.

„7“ mohu podanie vo vyške % 00000 EUR

7“ urob"

y 5 dražobným č \mu „z

prítomných ucastn' av drazby padanie Vyššie akobolo podan/e naposledy urobené účasln/kom dlažby s dražobným číslom ,27" uda/im mu prík/ep "Nakoľkn nebom am cez dvom] výzvu a vymáseme vicrrámra urobené vyššre podamer oznámulicícámr ešte raz posledné podanie a po tme] výzve vykonal príklep účastníkovi dražbys dražohným e' lom „27“.

udelením príklepu
advadslatejprate] mmúte)

lrcrtamra bola dražba ukončená 01025 hod. (deviatej hodine



f.,

trvalý Dobyl

._ Vlastnícke právo k predmeiu dražby prechádza na vydražlel'a udelením príklepu
a po unradeni cený dusahnulel vydraženlm v ualanovene. lehote -——-

Na základe iomo osvedčenia o výkonem dobrovolne] dražby oode Okresným úradom Košice
kaiasirainým odborom vykonaný zá ia v karasin nennuieinosll formou záznamu
k nehnutelnostiam vedeným na *

Liate vlastníctva . 15107 v kalaätrálnem území Huštáky -

V ČASTl A“ MAJETKOVÁ PODSTATA aku mý

sassmz -Zastavané plocny a nádvoria vu výmere 213 m2
use/43 - Zaaiavane plochy a nádvoria vo výmere 7x rnz
use/45 »Zaslavané plochy a nadvorla vo výmere 15a mz

- parc.
- pater
- parc. zase/os »Zaslavané ploeny a nadvoria vo výmere 14 m2
- Fan:.č use/41 eZaslavane plochy a nádvoria vo výmere 13 mz *
, parc. 3456145 . Zasmvané plochy a nádvoria vo výmere 41 m2
_ parc. 3455/45 -Zaeiavane plochy a nadvoria vo výmere 19 m2
- pare. 3456/50 -Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 117 m2
_ paru. 3455/51 -2asiavane plochy a nadvoria vo výmere sa m2
seavbv

_
_ Bytový dom Zriedlová a-za, súp 3353 na par 3456/37

v CASTl B VLASTNlCl A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY-—

151
- Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu

a spoluvlastnícky podiel k pozemk ' 8950/1459685

na meno vydražrieia Marek žuravlov r.

v spoluvlaslnlckum podiele *
budú vymazané všelky ťarchy zaplsané na Liste vlastnlmva ku dňu udelenia príklepu okrem
„Založ/re právo v prospech ostatných vlosrn/kov bytov a nebytových priestorov v dome podľa
zakonač 152/93 Zb 5 15 _ ————



Vecné bremeno spoc vajuoe v povinnosť! vlastníkov bytov a nebylových priestorov v bytovomdom!; 50 sÚlJ Č. 3363 a Zároveň spo/uvľasľmkov pozemkov zaslavaných a priľahlých K bytovémudomu pam č. 3456/37, 3456/40, 3455/42, 3455/43, 3456/15 3455/45, 3455/47, 3456/48, 3455/49,3456/517, 3455/51v stlpĺeľ' umlestnsn/e technológ/e plynovej kolo/ne v spoločnom priestorebytového domu, spolu so všetkými jej súčasťami a pľlslušenstvom, prevádzkavaníe kam/Ilee užívanie spo/očného pnesroru, v kto/nm je kolo/ria umieslnsna', umiestnenie Iep/uvoduv priestoroch bylového uornu, spolu so všetkýmr jeho súčesl'amr e prlslus'ensŕvom,prevádzkovanie lep/ovodu, s právom vstupu, wazdu a príslupu [( ľep/ovndu V prospech každéhovlastníka nebytové/ID pňeslolu č. 2—09 nachádzajúceho 55 v smere/re bytového domuV-9894/2009 zo dňa 23 12.2009

Zneoeme vecného premene právo prejazdu a prechodu malorovymr valid/arm a prechodu pešrbez oamedzsn/a cez pozemok parc.ě.3456/37 v prospson každého vlastníka stavby na pozemkupam c“ 3455/30 a pozemku palac" 3455512 345555 3456/39 V»9881/2009 - vez 6100009'

1 pněhaní
súhlasva s tým.

OZNÁMENIE o OPAKOVANEJDRAZEE Zn. 62/2018 zo dňa 23 numa(ebruára dvebsv'cosemnásť)Je príronou (91m notárske) zámsníce

o tomto som túla nolársku Zamsmcu napisala, účastnim 54 N pre \arr schváhha na znak súmasu dňa zsvoz zme (dvadsiatehnšesteho marea dvetvsícusemnásť) v notárske]kanceláru nalára JUDr Mamný Mi Dve] chšmach Mamesue usmbudrteVov zur vľasmoručnepodpisah
Dražobm'k VydrazuevJUDr Zuzana škuovova', v r Marek ZuravJov, v.rDražobná spoločnosť, a.s.
Lmltámr
JUDr Zuzana Škubmvá v r

Notársky kanomex
JUDr. Katarína tháčová, vr
poverený notárom JUDr Mzmnuu Míůkavou

odtlačok uradnerpečletky sa štátnym znakom SR a tenorn.JUDr MARTINA MleQvAý NOTÁRA KOŠICE

Osvedčujem, že (emo mnou vyhotovený osvedčený odws notárske] zápisnice doslovne eumee;s prvůpvsom uschovaným na Notárskom úrade JUDr. Martiny MIŽÁKDVSJ, notára so sĺdbmVKOšlclacľL Námestie osmbodxteVov 20 v Zbíerke notárskych zápisníc pod Č N 395/2018\Nz 9520/2018.
—» V Košiciach dňa 25 03 2018 -

Notársky kanmdär „„ \
poverený nolammr

JÉMamnuu
MižiKovov



DRAŽGBNÁ sPaLsčNo"ř.,a.s.

Zelinšrskz &

821 08 Bratislava

\ Etzttsäeve. dňa 23.03 zou;

Ver.: wm m upuiren od knnxnla änžhy Aš: 26.03.2013 o 10.00 ha .: Nulžrskom
úrade JCDr. 31mm Mliiěmvá. Námmae osloboditev v 28. 040 a; Kcšice.

Vážené dámy a páni,
obraciam: sa nn \'a'sm nn dr ormika o splnommnenec Šlefánn Pnej. rod: Guma/91.110 t
pravne] vem upnszem od konania dražby tuu 15.03.1013 o mňa hod na Notársknm linde
mm. Martini. ' kav' Námegäie nsln'cudíleľov 20.04a ů! Košicemja'mu nchnumľnosu

- stavby - byt 5 15 nachádzajúceho sa v byro/nm nutne "Rzztaenct; Cassmzx' sup & 3363 ns
part: č1456/37. na nim Znedlova, kamsimlne Územie Huštáky. Keme . State; mesto. nkres
Košvce 1

. mk zkn „SKEJ! ; lzzí

. s undíel mm)/mg“; na nrislušastve uodla LV Wm. katastrálneho územta Hnštákv. obec
KOŠICE , STARÉ MESTO

Po preskumam predmemq pravneJ veci sm: dospel. k nnsltduJúcvm pmnymmmm
Pam Štefánia Prvá. „ v pozícu vlastníka častí t dann nehnutelnosti ; zároveň v pozt'cn dlžníka
kvlasmíkow nchnuíclnosn. klam sa realizuje výkm-mm plzv záluíneho ventera , Všeobecne)
metom bunky. a 5 „sa nam. Mlynske mvy 1.329 90 Bratxslava 25. IČO 313 zo tfs. znptsaná
V obchodnom regxsm Okresneho sudu Ex'anslzva !, oddiel Sa, vložka číslu 341/5 [d'xlq len
'VbB") Lmomd va v bdav zmyst'e par % nds Zákana szwaoz,pnzisteniskuzkuveho
stntn upovedomena osoba. ktorá má danu nehnuteľnosť založen ako to píšete aj vo svojom hsle
zo dř 5 \ 1018

Dmž'.re$p mn.; L) En org; ' NamapnebehcrežiebJ vzkarvimtzzantk' ektmcn
právnych vzťah!“ s t,... <"'v.sv;mum „sne špecnnnnc lawn . 527/1002 z z \: :oäruvoľných
dražbách & (: žodne ' ia! S'vcveyw'xej natonnq rady č M991 Zb ; nntz'tw ; na
šumom (Notársky ponanm » znení nesmtsmn predpvscv wam len „zákon a mmm-w
L'skuroěnemumm dňa 35 a; 3m „ mm má na Notárskun' mm 1th Mamna .Vhžvkmé.
Námesne osioboditeluv zo. 04.0 m Košms „dandan Macer: yu'ušenu z Vašey strany ako
dtažuhntkz am

. vznámzuše () dražbe nebolo uver uenš v zákonnej !ehole/ zákonu m spôsabnim
rzlssleck pnsndnk bol — hmot/ex; v rozpareso zákonom o dražbách.
- znxlccký pasadok nebal en, zákunom určeným Oschšm podľa zikona nm nách,
_ zákonom uz'řcué esohy (rebeli upovedomené„mm mm & vču (vlastnil: east.mmm
pvedmem nebol ugavednmeny 0 m; : píwmemsy dmŽ _v \ súlade so zákonom o dražbách „
nebula mu doručená dmžnbne WMŠŠĽZ]



=!

\: E'Hnazv „'ch Skuwčnasí. Vás wmm

vyrýr'z. :.
ne upus'leme od konania dražby dňa a 03 20:3 c zo 00 hod. \\mskom umd: JUDr. MammaMužikovz. Námzstíe uslobodneľm za. 340 01 Kašxce v ačnom prípadů budeme mitm.podmknm' neodkladné právne kroky, & za podaním žaloby az nŕplsínosť predmetnej dražby naprislušnv súd, nakoľko n) dražba mnam: spôsobam. nový cdpome záknnu o dražbách : navyšetrpí foxmalnym: a prucesnynu „mm; konzum dražby Zármeň dávame do pulomostv, Žedmžohm'kzodpovedá za škodu. mm špôsoši) porušením „mmm nikam :) druháchv mm s íslosu poukazujeme na to. Že ak sa mu; neukutoémln uk, ako ustenovujc zákun :;dražbách d vyhlász dlažbu Za nepzamu Rozhodnutím súdu o neplamnsh drzžby zamkajúúčinky príklepu, m ku dňu pilklepu Čo v praxi zuzmená automatické obnovcme vlastnickehopráva predchádzaJúaeho viaslmke. Vymž =!" je úroveň pcwínuý vyprsmť „ odovzdaťpredmet dezžhy gredchádujúczmuvlastníkovi/zámkou

Zároveň Vás .< upozorňujem Že lnkýmm pus! pm sa mm vynaložené naklady, & m „,forme cru» konama, ZLO aj trov právneho msmpenm

s pozdravom \ /\Osvsabuim za išzemmm m:—sälldulúns 55 L . 51mm ' '“510Vmmm/ne nnhlaiĺ s pwevaženýroňginábm / \ ' - *

axíndaiác sa „
4 % „:..usm ice .; som úplny bmsaa ::an nam vymene Žmáns

zmeny mrak, nwm zm animravy.



SPLNOMOCNENIE

Splnomocmh

Meno ; priezwskc. Štefsma Prvá, rodv Gundow acc. „Íruile bytu. „\Áämr'umvz 3,/A.54105 Bratwsma č y\c GP-

xýmta sninamacňujem

Sul/mmumenca:

a & priam: „ Luan; %

Trvale nywm: Kresankovz za, 341 05 Eva .sn—„va

v zasmpcva'r sninamncnireia :: samosiaíne kanal vn vec: vysporlzuan \: viem-r ken:
Jaza ".a nadzemnom Doma *! bytcvcrr:cv Sa rvbavi

:s :s r; Zrtedlovo

wade wm- snu—mocnema (on.? v"; _, Acf'ocm ,
spmumamizef wkcnáva, všeikv úkcmy „ráme tých, na ktorym Wkoneme je pov
udeleme asgmmého pšnamocenswa, v [s_w súvislasn ;e snmomocnene: oprávnený na [gem,
úkony Spmžně so zampavanfm akonamm vn vemadn rskauama okúse uvedena“. m.
v prase: spmnmoľ'wěně z\ena sgznomacnena, medváznosu na 2mm»; :; www : W4
o::evacem n' veahznvanou\nveilĺmcu

wem, am =.

mc p'xjvwa, ř) mamám suoum nwm-m»

; 41:2:th ms





som; hymvéno domu Žnemwá 3-25 vK maso Zasmpqúm Was "mv oymv a „bytov h unesíornv nazákĺanemammm o výkone $:»an kam zákonným; zá! ýrw vo m nad; mmm spomemsn a s\., pn výkane (2110 Opakovane] dražby Nehnuleřnasu vo vasmicwe Reznencře Cassavan as knnamcej sa2532513 01000 hod pod Zn emma upnzumíll účastnĺkuv dražby - drainem že na draženeš
» nu Aus& ,; om, “m; 19 zabezpečený zákunnym zarazí ým právom vzmysb ; 15 zák. 5 151/1993 z zo vvagmýcm mov anebymvych liesmruv vznem nesmyš " predpmv, pučom dražbu ne auzuje zákonný
záVcžný veru-:\ & ;(etu vymene vydroza nehnmemusf af so záväzkom vm zákonnému zälcžnému veri-orovi.
ktorý bude k25 s.znfa vo výške vo výške a 75959 €. mo upozamenře ucaslnľkov dražby - uraiizerovŽiadame zapísať do zápisom o vykonaní dobmvorne] dražby.

& onzuramm

Ing vonecb MOLN- R

stavebného bytoveho družsws \: Kos'ze

Prilohameva o výkune spravy - spisom
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DEMŽOBXÍswwá'asŕ. .... »
Zem-.mx. a. K31 us Emusln'n ma 15 349 7113

.„....,.o—.......... „„ ...........„....... .. . s; ...... ......
[zmena/A dmznbnäx V 1mm». >.

PLNOMOCENSTVO

Spúločnusl' Dražobná spnhčnusl'. a s , so mm... Zelmárska s, 321 03 13.31.51“. 1Co' 35 349 703.
„am.... Obchod ' =g1slerOkresnóho súdu 11.21.51... 1, oaam s... vložka: 307003, znstúpená run.
Mamnnm Hazarom. mm......
(a ale] aku_sp11mn1ocn1tel"'aleba dražobník'“)

._vmm sphmmocňuje zamestnanca

J'L'Dr. Z.z.... Škuhlnvú. byxon 5.51.
„hmm...... „mum.

(.mc. ako ..sphmmotnenec )

| dražobmkom ;
xo.. .

na vykonavame všetkých pxa'vnvch úkonnv súm:.acmh sdražbarm vgkenávaný
..... dňa.... 15. . , 15903039 .. ._; s?..2013 avmku'zm;

.. .o na...... na 1mm... predmetu 1. dni... . ... podpis notárskyrh zápisní: o ...—.eh... dražwh uk
zz i1c1rámra.akn aj u dražeb & B na ZĺGŽEm: prewš cich sum Z \'ytažkov drahe!) dn nolárskcj
úschovy v mene zálainéhn „...a. . pnpadnch v 11mm. .: dražabm'k .. .enmm.. navrhovawlom
mail... zá1ožným verne].... splnonmc11=17ý ,
memoczusmn udeľujem » Brauslme dňa 11 01 2013

11:13. MarýnHazau
Dražwbná spomenosr . s

prahu-1515

Plnomnccnsno „...na... a... v Bransme dňa 11 01 2018

ILD. Zuzana Škublová



OSVEDČENIE

:: praxcsu pndvau

Podl'a kmhy uswdčnvzma pmnsu uodpxsm osvzdčmtn- uravosr ucdmsu'Mm". Hmm JUDr.„ datum
nzmdemí r & bytnm' _ _

ktorého(cj) [ominnsv' sum \

z\stiKahákmmým spôsobom suôsob zmenis ummu. platný dokladwwžnnsm_ úradný doklad Občiansky \

preukaz sena a/aĺebu asm. ktorý(á)1isum„ predo mnou \'Jasmoí podplsahz) Canlrálny regm.“
usvcdmýcn podpisov pridem podpisu mmm čísla () zmsfznxs

,

(A

(/
Emuslzvam n \ 2013 .»

Bc Edna Šmvnicke
poverená mmm

: '
_ mo, Manon hmmm“

\

_

, nm
' HK

_
_

v w
, „M,

„„

„mm: Nm-Wm; A.

„mm „.mmmm. OA

„mmm v h ' = (:58 na; A

vau-mmmm m
n
2

Osvedčujem. že mu fotokópia listiny skladalbca sa z .z- (dvoch) snán, »1- Úednéhc) listu, doslovne &

súhlasí s predloženým onginélem, skladajúcim sa z 727 (dvoch) sm. , mnm) hsm. —

Ide o Odpis úplný Na listine nebuli vykm-mne' žmdne zmeny, doplnky., vsuvky, škrty. am upravy. !

V Košmmh,mamma; ? ,
Áďic

Eiena
Vlmzvžkevn

zameslnanec poverený
nolAmm



\.az: do»; \ĺĺhl *»: „(ixus „.Zehnnma s. 321 ms Hmmm; xco 35 849m; znpíimá „omnmnommgmnomasnem . ansmw 1. odma Su.»l(v2k:'3!)"O/Bm : omni „49012:\

awwdmwbmsummnoslsk
Lausm©dmzubmipalocnosxAk

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE

Zn. 62/2018

opr mv x »ýkonu dobrovoľných ummu » zmysle nrwslušmch usmmvenízakmuč 527/1003 Zz „nanovo! m drzim mmm-„ zákanuč 323199th a „umma „mmm mnam\Namsky vmmdok) » mm "neskorších mamm m k_ m _z Km“. (\ dnbmvoĺných mmm-') newim]: na zákhde= v zmyslemmm ; .v a s 12 umu o Mobmvoľnych dražbách nasledmne Oznámem: o
mm. záložného m ucľ

(F, Dmžonnáwolnňnush n 5 m dmžuhn

J

i
V: opakomnqmm

*

A
ĺ 01mm mm» ] urnžabnáspolačmsf, .s.[

Minka & xzw os Hmmm.;
\ \;; na vo;
Í

[obchůdky rem'lcroiucsnéhos\iduEmnslnwLOdd sa V! 5. amo/a

( smiem: „Hmmm; Všeobecná mmm; mm, a. s] Sídlo MlynschAvy 1.339905muslmxco- $I 320155
] E.:píszny OR Okresného sadusmzmnvaloumu Sn,vlužkac 341/5;rí s

*Miesm mmm zum anársky mud JUDn Manian .\ Ink-ná Amatie oslnbndixsl'm zo, om O]Kušíce
\ mmm korunumm mammCas - Emmamm mao hod.

Opakovaná dražba . 3. kolo družby









_m»
... K

mhm padla v „m
z a 5 mm szwznm
Zz „ domow'mýuh
mmm

L
Mena ; pnuwskw notári

sm

\ v prvpude. ak ;; wmnyunu : plammf Záluž c] m\wy mno mh pomgzne murovema

zahonaoduhmxumýchdmihm: môžeomb mamma Kým bundammmwmmu
pmach. poimdat .ua aby mu mph-Inn mm mW mmm s; mÉEma nzpvnmosu

.mm mm;. ak sn nauplnmí co troch mmm odom pifkvepu k dôvudy nepmnusu

mm 51“ m sa spámumm “mna“; a k .\ mm:: „a: „ mm dom mm bm v

hmmm m pnnchanzmm Wasmík medmem dmihy » Ease mmm hláscný hv puby!

mr; zákmm & 15mm z z a hlásení pobytu obcanov Slavenske) \epubhky & legvsul

ahyvnmluv vaemkq mpubhk) v znení 1mm & 054/2004 z z. » Lemm prípade _.c

možné domámn ;; nepmnasn dym, aj po uplynutí mno \ehoty v wme spoločnej

cmžhy mm: nemamá wm m me dražby. ktore] sa [Akým rozmdok týka

z Osoba, kmrá padam na súde žalobu vedľa miu \ poučcmnwhm omámcuin admina ]:

pmmná nzndmu' pu'smšnému oumému man. mamám odhur měnu: súdneho

knnnmn
; Účastníkom Súdneho kcnnmn o nepmnusf mm mm bodu \ poučema mhm

oznsmmu e dlažbe. m navrhnvníeľ dražby, dnŽDbm'k. vydmíxleľ, predchádzajún
\lnszm'k

; comm uscba podľa vedu z poučenia mhm omámtma 0mm
& Amun u dlažbu zn nepmmz úcmky príklepu zamklui w Arm príkxepu

5 Nephmmťdmžhy m:]:meínéwsmvu'zdôvoduuncskounéhomama
Žby ak bow

príčinou uneskmenÁho zac-1m družby komu“: vncj dražby tým vslým nmžnbuíkom na mm

mmm m\csle alebo ak mmm vlastnik prnímem dražby, m a, nwbm ma wa k

vrzdmemdmžb ménkowcsmckeprmmv komrnm chhhadkuvrdmdudrúby

]U'Dr MamliŽxková
Nm oslobodudov za 040 01 Kešlcc

2:mm.. z; mvrmvnieľ : 4 .

x mume m y= :7. 7749 vmmvm .am

Panika Pemmkn 25

Padpíx ' , , hmm

15m.Manu.Hmm Ing. Dionýzmm
Funkcia rama Ddbmu 0770, VÚB, & s

Funkam plnkunsm
Dmžubnn spoločnoss ] s

nam
XngvMiroslnv Chmelár .

Funkcia vedAcloadcknm077003qu a s



OSVEDČEN'IE

„ pmvosn pudplsu

Podl'a mm usvedčuvama„mum podpsov osxudčujem pravnsf podu-su Ing. Diom Fôldes,dzm1n namdema
\ r &. bm _ ktorémxej)

wmznosľsem m11(a)ukon,r.ym spasnmm mňwb zystematomžnusti plamý dcklaá minimom rúradný doklud
Občiansk) preukaz, sérm a'alebo tisk A ,ktorý(á)1|stinu predo mnou vlastnoručnepodpíssua)
Centrálny regista nsvedčcnynh podpisov pridem podpnsu poradové 51510 0 151495/1018

/ / , , /
_mm flm ;, ŕ/ĺĺ/3 77

anslzva dňa 23 2.2018 . . .
* ; Katarína Tihánylms

; zamestnankyňa pnvercnz nnlámm

/

OSVEDČEN'IE

o pravosti podpisu

Podľa kmhy osvedčavam; pravostv podpwsov osvedčujem pramsl' podpisu luz- Miroslnv Chmelár, dálum
narodema . r e , byxmv ktuxéhnm)
totožnosťSom mmm) zakonný m spôsobom,Spůsoh zmzmn ÁUIDŽnOäU plalný doklad [0102110511 _ uradny' dokiad
Občwznsky prcukaz sámmm mm ktorýĺa)1ist|nu predu mnou vlastnoručnepodpísalĺs)
Cenváln) regmer osvedcewých pwdpmov pnaem podpisu poradové 5.510 () 1514902015.

— [um/11m MW 77/ /
Bratislava dm za 2 2018

Kaarina Tlhányiovx
zamestnankyňa puvelená nmamm

Upnwrnumeĺ Nom „mmm
„gpsvcdcupmmmmmm.
uvádzanýchvhsnuewixodx 4
nemam., wmdku)
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Osvedčujem, že tém fumkópm hstmy skladxjúca sa zo ,7, (siedmich) mm »47 (wm) Ixslov,doslome súmm spredloženym ungmálnm, sklzdajúmm sa za 77. (mamm strán, + ( tvmch)[.va m: 0 odpis úplny Na usm: ncbuh vykonané mmm zmeny, doplnky, vsuvk), škrty. zmopravy

V Košiciach, 16.03.2018

Á/wf.
Elena Mma čikov
Zamestnanec poverený

nutárom




