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OZNÁMENIE O DRAŽBE 
o 41/2017 

: - egol services, s.r.o. ako dražobník, oprávnený k výkonu dobrovoľnýct1 dražieb v zmysle prlslušných 
-~ ·onoveni zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných drafäách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. 
: - olóroch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (dolej len „zákon 
: dobrovoľných dražbách"), zverejňuje na základe návrhu záložného veriteľa, v zmysle ustanovenia § 
~2 zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o drožbe: 

1. 
Dražobník: Flnlegal servlces, s.r,o. 
3 c o: Gajova 4, 81 1 09 Bratislava 
ČO: 46 283 421 
C DPH: SK 20233417 16 
~ :::'1~ . spojenie: SK82020000000029292 l l 455, VÚB, o.s. 
::ioisoný: Obch. register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro. vložka č. 75232/B 
~ostúpený: JUDr. Marek Perdík, konateľ 
. ďalej len ako „Dražobník"/ 

~Navrhovateľ: 
/ '.)slolní vlastníci bytov a nebytových priestorov, spoluvlaslníci spoločných 
.; !!)Oločných priestorov, príslušenstva, pozemku bytového domu Lešková 3/ A 
Í . 3rotislove, v zastúpení správcom na základe zmluvy o výkone správy: 

častí a zariadení. 
so súp. č. 3004 

I Obchodné meno: 
; :: co: 
J ~O: 
1 : :i-:J'soný 
Í : :;\ · ~·oený: 

HEURA servlces s.r.o. 
Leškova 3/ A, 81 1 04. Bratislava 
47 389 028 
Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1.. Oddiel: Src, Vložka č. 91682/B 
Juliana Mlchalóčová, konateľ 

' jotej len „navrhovatel'" alebo „záložný verite!"'/ 

I 
1 
f ··"'~to konania dražby: 
I :. ~-_.m konania dražby: 

-:- : : <onania dražby: 
- ::::xi: 

II. 
Notársky úrad JUDr. Ivany Vagaš, Riazanská 33, 831 03 Bratislava 
19.09.2017 
10:00 hod. 
prvé kolo dražby 

III. 
: -:-.:: ~ etom dražby sú nehnuteľnosti, evidované Okresným úroclom Bratislava 1 - katastrálnym 
- .:.:: Y·.Jm, na liste vlastnfctvo 

• J č. 8314, katastrálne územie Staré mesto, obec BA - m. č. STARÉ MESTO, okres Bratislovo L v celosti. 

:~-<y: 

= :r: elné čislo Výmera /m2/ Druh pozemku Umiestnenie pozemku i -· -617 /1 472 Zastavané plochy a nádvoria 1 1 

l 
• ~ 1 7 /2 34 Zastavané plochy o nádvoria l l 
- :, 1 713 24 Zastavané plochy a nádvoria 
. 
~ 17 / 4 15 Zastavané plochy a nádvoria l l 

1c1: 0903 123 007 d(OZby@lintegot.sk www. ltnlogol.1~ S~·: C~ „„,,., •••• ·„~ ·-~ 

1e1: 0918 628 240 drozby@drOlbY.JCYZ W'VIW.dfO?by.1.yi Pf;>o.llX." 5JS./! !:;"'\~;c\; ' r: •* .. 
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St'71Y.l?Yi_. _____ _ 
! Sl'.ipisné číslo 

~---- 3004 

Parcelné číslo 

7617/ 1 

Druh s1avby/nebytový pries tor č . , vchod. 1 

--··--- poschodie ---~ 
Byt č. 0-5.3, nachádzajúci sa na 5 .poscl~~: I 
bytového domu, vchod Leškova 3A. Podiel 
priestoru na spoločných častiach a spoločných 
zaríadeniacl1 domu a spoluvlastnícky podiel k 
pozemku: 12846/303900. 

···--------~------ --~--------~~----------~ 

Sp9,lu_y_lastnícky podiel o y~Jko~.H_l/ 13 k stavbe: 
i Súpisné číslo Parcelné číslo 

3004 76 17/ l 

L„-.. ·- ·--·----·------~-----
( óalej len ako „predmet dražby") 

·-·-------
Druh stavby/nebytový p1iestor č„ vchod. 

poschodie 

Priestor č. 2- 1, nachódzajúci so v suteréne 
bytového domu, vchod Leškova 3A. Podiel 
priestoru na spoločných časiiach a spoločných 
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k 
pozemku: 36069 /303900. 

t~ovrhovo teľ žiada dražobníka o predaj predmetu dražby tak „ako stojí a leží". 

IV. 
Opis stavby 
Dom je celkom 11-podlažný monolitický že lezobetónový stípový, mó 2 podzemné a 9 nadzemných 
podloží s plochou strechou. Povrchová úprava vonkajších stien bytového domu je na báze umelých 
ornietok, vonkajší obvodový plóšť Domu je obložený kontaktným zatepľovacím sys témom. t'-la 
schodisku a v komunikačných priestoroch je povrchová úprava p odlahy z keramicke j dlažby. V 
su teréne ( l. PP až 2. PP) sú nebytové priestory - pivnice patriace k jednollivým bytom a parkovacie 
státia, v osta tných podlažiach sa nachádzajú byty o nebytové priestory - kancelárie. Dom je napojený 
no verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, má prípojku zemného plynu a elektrickú prípojku. 

Rok výstavby bytového domu 
Vek stavby bol stanovený na základe informácie získanej od správcovskej spoločnosti. Obytný dom s. 
č: . 3004, v k1orom sa nachódzojú ohodnocované nehnuteľnos ti. je užívaný od roku 2008. 

Technický stav a popis predmetu dražby 

Byt č .0 - 5.J 

Predpokladané dispozičné riešenie (podl'a získaného pôdorysu) : Byt poz.ostáva zo štyroch obytných 
miestností, s príslušenstvom : kuchyňa, kúpel'ňo. wč: . sklad, chodba, balkón. Celková podlahová 
p locha bytu bez plochy balkónu (ktorá je o výmere 7 .22 m2) je 128.46 m2. V byle sú no stenách 
reoliwvané vápenné omie tky, stropy s rovným podhľadom, okná a balkónové dvere sú hliníkové s 
izo lačným sklom. Vstupné dvere sú protipožiarne bezpečnostné s oceľovou záru bňou, interiérové 
d vere sú hladké plné aj z časti zasklené s drevenou obložkovou zárubňou . Povrchové úpravy p odlóh v 
obytných miestnostiach, na chodbe, v kuchyni a sklade sú z vetkoplošných laminátových dosák. V 
kuchyni je osadená kuchynská linka, inš ta lovaná je elektric kó varnó dosko, e lektrická tep lovzdušná 
r(Jra, kuchynský nerezový drez, odsóvač pár a umývačka riadu. Bytové jadro je murované. V kúpe~1i je 
kerrnnickó dlažba a keramický obklad, je osadenó plasfovó var'io, sprc l1ovací kút, dve keramické 
umývadlá . vodovodnó a sprchovó batéria, dolej je inštalovaná keramická splachovacia misa so 
zabudovanou nádržkou na vodu. Vo Wč je keramická dlažba a keramický obklad, je ínštalovo<'é 
keramická splachovacia misa so zabudovanou nádržkou na vodu. bidet a keramické umývadlo. 13„„ 
je vykurovaný z vlastnej kotolne umiestnenej v nebytových priestoroch bytového domu, radió'C": ;_ 
plechové panelové. V chodbe a jednej oby tnej miestnosti je no siene osadená klimoiizcc·· :: 
jednotka. Byt je s úplným základným príslušenstvom, je priamo osvel!ený, ve lrat efný a vy f:vo.-:::·· , 
Spol oč;nýrni čas ťami domu sa na účely zákona rozumejú čas t i nevyhnutné no je t10 0 0 0;· ::"- :: 
bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, ako : základy domu, strechy. c hodby. o!)voco:s ·~- _ -, 

lnl: OY03 l?..J 007 
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schodištia. vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konšlrukc ie . 
. - ~ - : .::· ;;::e,.. •omi domu sa na účely zókona rozumejú : výfah. spoločné televízne antény. 

_ -:- : ::J . :>:::o. odné. teplonosné. kanalizačné . elekirické. telefónne a plynové prípojky. 
· - -:: c :e zrc .covi nebol umožnený príslup do predmetu dražby. popis p redmelného bylu je 

: : =-ce:<š„o posudku č. 26/201 5 zo dňa 27.01.2015, ktorý vypracoval znalec: Ing. Maroš 
_ .: · .: : :!= i :::,.. cc5· Joných informócií získanýcl1 od spróvcovskej spoločnosti. Vybavenie bytu aj 

• : - ~:: ::;·'=~C·:>< cdó byf v primeranom stave, Opotrebenie bytu a zariadenia sa predpokladá 
. _ r:: · - :>.::,:::: s--0 ve <~ · rok 2008. 
_ - · _ 7" : r. : ::::: e o;'es oru no spoločných častiach o zariadenioc ~1 domu a spoluvlastnícky pocjiel 

:: ::· !' _ ::;,-e z >< f. ,/O"'\ého komunikačného priestoru bytového domu o vonkajšieho 
:=..: ;;::r.=.: : ::-- - :::·:: :;:: . ·::.-:Jvó úprava garážového státia je z drátko betónu. V nebytových 

• · -- _ =:l :.: . ::,.. 2 ::::::~- ... -e c·~ ietky. stropy sú s rovným podhľadom. Goróžové vráta sú 
~ ;:--:-·: -: ·-= ::.. ·::. , c. -'es·o· je umelo osvetlený, vetra teľný cez vzduc hotechnické 

~ .-e'- - ... ,efnosti 
__ - ~ .:; .- :;- -·e~ ·~ S ove·W:.e1 reo,;o.iky sa nachócfza no juhozópadnej časti republiky. 

~·~':..:-~ ·:: .: ~ :: ·,:; - :ra·é Mes;o - Mestská éosf Bra tislavy: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto je 
• :;.- -.-~ ~es·c SR Bratisla vy, sooccenským. kultúrnym, poliiickým a turistickým centron1 

" :: _ =~...,.. · rr es skej časti je väčšine bratis ovskýcl1 kultúrnych pamiatok - počnúc 
. ~ -·~::c ..., ·ýéiocim so nad Ou1ajom · neoficiálnym logom nielen mesta. a le celého 

.. :::::: ;:.· :: l Dóm sv. Martino . Micholskú vežu. pod ktorou sa začína turistami i Bratislavčanmi 
,. ... .:_ ::.~ ::: e'.:;r:c o~ po pôvodné i nové Slovenské národné d ivadlo či prekrósnu Medickú záhradu. 
: : : -. -· ::. :~~ ::..,'e"'lt, prezidenti úrod vlády. No území Slorého Mesto je denne viac zameslnancov 

:_ • .:: ·:-':. n es!skej časti, čo kladie vysoké nároky na spravovanie územia. Staré Mesto je ~ 
.o::-·. : ~ „-.-2 !refou najmenšou, ale počtom 4 280 obyvateľov no l km2 najl1ustejšie osídlenou 
:'..z'::··:::<: . :---es;s<ou častou. K 31. 12. 20 10 malo Storé Mesto 41 086 obyvo teľov. Predmet dražby so 
-~.-- - :;.::: - :: ~ ešrovej ulici 3/\. Je priamo prístupná z miestnej spevnenej komunikócie. parkovanie je 
_ -:::- -= r -:- :::·a '.J oby tným domom na s1róženom parkovisku. a v su teréne domu. Daná loka lita je 
• ': .: - :: ::: ·5 c . „ anie pre rodiny s deťmi. nakoľko v blízkosti je základná aj strednó škola. detské ihriskc.í. 
<o: · • ·-::: '5coiny v okolí nie sú znóme. 

V. 
P-ró .o o záväzky vlaznuce na predmete dražby 
'.:; ·~ _, :o-er mó podľa predmetného l.V zákonné záložné právo k predmetu dražby. Záložné právo vzniklo 
- :: ::.~< .::ce ustanovenia § 15 zákona č . 182/ 1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
~flc"~ ch predpisov z titulu neuhradených mesačných platieb za služby spojené s užfvonfm bytu o do 
· ~:1c: ~· prevádzky, údržby o opróv na účet zabezpečenia pol1ladávky zóložného veril eľa . Záložné právo no 
.:~~ezpečenie tej to pohľadóvky záložného veritelo vzniklo 1. v porodí. 

O<rem zákonného záložného práva navrhovo1eľa dražby sú na aktuólnom predmetnom lisle vlastníctva v 
čas ti C: Ťarchy zapísané ďalšie zóložné próvo 3. Osôb: 

Právo vyplývajúce z vecného bremena pôsobiace 'in rem' v prosped1 opróvneného· výlučného 
vlastníka nehnuteľnosti pozemok pare. č. 76 17. spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku pare. 
č. 762 1. pare. č. 7622, stavby súp. č . 103004 stojacej na pozemku pare. č. 7621. v rozsahu 
vyznačenom v GP č. 0 12/07 7..o dňo 19.02.07, strpief próvo vstupu, právo prechodu a prejazdu 
osobných motorových vozidiel, nestaval' žiadnu stavbu v rozsahu vyznačenom v GP. s trpieť 
vybudovanú prípojku· vodovodnú, plynovú, telefónu a káblovej televízie, slrpieť pripojenie na 
kanalizačnú prípojku, dáva súhlas na napojenie so no vodovodnú prípojku podľa zmluvy o zriadení 
vecného bremena vedenej vo V-8652/07 zo dňa 30.03.07. 

• Právo vyplývajúce z vecného bremena pôsobiace 'in rem' v prospech oprávneného- výlučnéh::> 
vtastnfko nehnuten1osti stavby stojacej no pare. č. 76 17/1 pozemkov pare. č. 7617/ 1. 2. 3 i: . 

spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku pare. č . 7621. porc.č. 7622, stavby s•.Jp. é . 10300.: 
stojacej na pozemku pare.<: . 7621, v rozsahu vyznačenom v GP é. 077/07 zo dňo 14.09 07 rnc'e1 
právo vstupu, právo vykonať nevyhnutné stavebné úpravy. nesiovo f žiadnu stavbu v roZ.5.c ~ ~ 

. · -:•o'·s:.Ovo 
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vyznačenom v GP. podľa zmluvy o zriodenf vecného bremeno vedenej vo V-39169 /07 zo dňo 
21. 12.07 

Por. č. 15 
Záložné právo v prospech Tatra banka, a .s„ IČO : 00686930 na byt č. 0-5.3/5.p„ Leškovo 3A, podľa 
V·-328 13/ 15 zo dňa 16. 12.2015 
Exekučné záložné právo v prospech: v prospech GM FIN, s.r.o. (IČO 36437271 ), na byt č.0-5.3, na 
5.p„ vchod Leškova 3A, podľa EX 36 l /2016 zo dňa 23. l l .2016, (súdny exekútor Mgr. Petr Krušina ), Z-
25485/ 16 
Exekučné zóložné právo v prospech: lnšpektoról práce Bratislava, IČO 00166367, na byt č .0-5 . 3 , na 
5.p„ vchod Leškova 3A, podla EX 2718/2016 zo dňa 8.9.2016, (súdny exekútor JÚDr. Bohumil Kubót), 
Z-19630/ 16. 

• Exekučné zóložné právo v prospech: HEURA services s.r.o., IČO 47389028, na byt č .0-5.3/Sp„ vchod 
Leškova 3A, podľa EX 16/2016 zo dňa 29.5.2017, (súdny exekútor JÚDr. Galina Juhászovó), Z-
10378/2017 

Por. č. 37 
• Záložné právo v prospech Tatra banka, a.s„ IČO: 00686930 no neby1. pr. garáž č. 1 /-1 .p ., Leškova 

3A v podiele 1/13 podľa V-32813/ 15 zo dr'la 16.12.2015 
Exekučné záložné právo v prospech: v prospech GM FIN. s.r.o. ( IČO 36437271 ). na nebyt.pr. garáž 
č . 1 /-1 p„ vc hod Leškova 3A v podiele 1/13 podľa EX 361/2016 zo dría 23.11 .2016, (sl'.Jdny exekútor 
Mgr. Pe1r Krušína), Z-25485/16 
Exekučné zá ložné právo v prospech: Inšpektorát práce Bratislava, IČO 00166367, na NP-garáž č .2-
1 /sut.. vchod Leškova 3A (podiel 1/13) podľa EX 2718/2016 zo dňa 8.9.2016, (súdny exekútor JÚDr. 
Bohumil Kubát), Z- 19630/16. 
Záložné právo na zabezpečenie daňového nedoplatku v prospech Mesta Žarnovica na nebyt.pr. 
2- 1 /-1 p. Leškova 3A, podl'a rozhod. č. 2170/2/2016 právoplatné dňa 6.12.2016, Z-25234/16 

Vl. 
Najnižšie podanie a minimálne ""'p"""ri"""h-"-o-'-'d""'"e"""n'"""ie ____ ~· 
·H-~-~~0.9.J2Ledmetu dražby stan9vená znaleds:f.m posudkom···[2 -:30:ooO.OO ~--

~<:!iD)žšie podanie 1 20?,QQ_Q!Q.Q_L 
Minimálne prihodenie 3.000,00 € 

----'---------~· 
Qrqž()ľ2_r.'.<? zábezpeka -··---- __ i._1Q.OOQ,OO € 

VII. 
Spôsob zloženia dražobnej zábezp eky 

Bezhotovostný prevod no účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený 
vo Všeobecnej úverovej banke. o.s„ VS: 4120 17. 

?. V hotovosti do pokladne v sídle d ražobníka. 
3. 1'1otórska úsc!1ova. 

Drožobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky. 
1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude 

pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účel 
dražobníka. 

2. Príjmový pokladničný doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky v hotovost i. Účas 1 nfk 
bude pripustený k dražbe, ok do uplynutia lehoty na zloženie d ražobnej zóbezpeky bude 
dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka. 

:3. Originál alebo overenú kópiu dokladu p reukozujt'Jceho notársku úschovu. 

l.ehota na zloženie dražobnej zábezp eky 
Drožobmj zábezpeku je nu tné zložiť do okamihu otvorenia dražby. 

Vrátenie dražobnej zábezpeky 
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom no účel účastníka clrožt)I( 
o lebo v hotovos ti. v závislosti od spôsobu zloženia dražobnej zábezpeky. 
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VIII. 
:pôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením 
. ydražiter je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet 
~rožobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo Všeobecnej úverovej banke. a.s„ VS: 412017. a 
::ido 15 dní odo dňa skončenia dražby. Ak nie je cena dosiahnutó vydražením vyššia ako 6.640,- EUR, 
9 vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. 

Obhliadka predmetu dražby 
1.) 04.09.2017017:30hod. 
2.) 11.09.2017 o 17:30 hod. 

Podmienky odovzdania predmetu dražby 

IX. 

X. 

Dražobník bez zbytočného odkladu, po doručení notórskej zápisnice o priebehu dražby a zaplatení 
ceny dosiahnutej vydražením. odovzdá vydražitel'ovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú 
vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva 
vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí, v zápisnici 
o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci 
vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane 

• predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. 

XI. 
Poučen ie 

V p rípade, ak sa spochybňuje pla tnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona 
o dobrovolhých dražbách, môže osoba. ktorá tvrdí. že tým bola dotknutá no svojich právach, 
požiadať súd, aby určil neplatnosf dražby. Právo domáhať so určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa 
neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia 
so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchódzojúci 
vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlósený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu, v tomto 
prípade je možné domóhaf sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej 
dražby bude neplatnó len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. 
Osoba, ktorá podala na súde žalobu v zmysle zákona o dobrovoľných dražbác l1 je povinná oznámi ť 
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. 
Účastníkmi súdnel10 konania o neplatnosť dražby sú navrhova teľ dražby. dražobník. vydražiteľ. 
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba v zmysle§ 21 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách. 
Ak vydraži t eľ zmoril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú. účinky príklepu zanikajú ku d r'\u 
príklepu. 
Nepla tnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou 
oneskoreného zača tia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na lom istom mieste a ak 
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlas tnícke 
právo. vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 

Notár osvedčujúci priebeh dražby 
Meno: JUDr. Ivana Vagaš 
Sídlo: Riazanská 33. 83 1 03 Bratislava 

·l ~ Bralislave d~a II .08.2017 

ľck> SR: 
Jo;ovo o11 

?' 1 <:q Brall•lova 

Dražobník 

lei: 0903 123 007 
le1: 0918 6282~0 

1e l: 02/3301 • 115 

ôrazby@flnlcgol.sk 
c rozby@drazby.xyz 
vymo zeme@vymozeme.10 

XII. 

V Bratislave dňa l l .08.2017 

w11V1.linlogal.sk 
www.drazby.•'(l 
WNW,vyrnozemo.lo 

SldloČR: 
Plipoloé"I 1 S28/2 
10 1 OOProho 

•M Y'w.On!eg cl.cL 
tlr,'.egol g_fir.!~a·.c: 

leJ.:••207 76)9789 ' 



OSVEDČENIE 

o prav osti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravo.st' podpisu: Julianu Miclrnl:.íčová , dátum 
narodenia i, r.č. , bytom·· - · ' -"''· '1, ktorého(ej) totožnosť 
som zisLil(a) zäkonným .spôí>obom, spôsob zistenia totožnosti: piamy ~·u"n1u 1uu1L.11u:.-.t1 - urndný doklad: Občiunsk~ 
preuka1„ séria a/alebo číslo: HD031312, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu porudové číslo O 638346/2017. 

Bratis lava dria l 4.8.2017 

Upo7.orncnlc! Notár legalizáciou 
nco~vcdčuj.: pravdivosť skulučno~tl 
uvúdzaných v list ine (§58 ods. ti 
N<llÍl1"kcho pori<idku) 

ALEXAN~:KÁ 
pr~covnfk poverený not<írorn 

) UOľ. Detlrforom RAVLU KOM 
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