
OZN ÁMEN IE O DRAŽBE 

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

Zverej nené v zmysle§ 17 zákona č. 527 /2002 Z . z. o dobrovoľných drnž.bách a o doplnen í zákona 
č. 323/1992 Zb. o nolci roch a notárskej činnosti (Notc1rsky poriad ok) v znení neskorších pred p isov 
(ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách ")/ Zn. 0320'19/ 

Dražo bník ; 

Navrhovateľ dražby : 

Zastúpený: 

Mi esto konaniil dražby : 

Dátum a čas konan ia 
dražby: 

Kolo d ražby : 

Pre dmet dražby : 

O pis a s tav predmetu 
dražby : 

Inter.Group Koš ice, s.r.o. 
s íd lo : Vrátna 28, 040 01 Koš ice 
I ČO: 36 674 23] 
zápis v O R OSKE !., od d. Sro, vložka č. 18673/V 
š ta tu tárny orgán : JUDr. Vla dis lav Vašiv, kona teľ 

G ALLARD s .r.o. v konkurze 
Síd lo m : Ju žn i1 trieda ·1 23/ A, 040 OJ Košice - m. č. Juh 
IČO: 35 770 431 

JUDr. Jaroslav S tojka, správca 
síd lo : Werferova ·1, 040 n Košice 

K meťova 13, PSČ: 040 01, o bec: KOŠICE - STARÉ MESTO, okres : 
Košice !., kra j : Košický (s íd lo notá rskeho úradu notéira Mg r. 
Vojtcdia Kavečanského) 

12.08.2019 o 09,00 hod. 
vs tup na dražbu o 08,30 h od. 

pr vé ( nejednci sa o opukovanú drnž:bu) 

Predmetom dražby s ú : 

a) Pozem ok - parcela reg. „C" KN, pare. č. 331 ·1 - zastavaná 
plocha a n<idvorie o vý mere 534 rn2, 

b) Stavba so sú pisným čís lom 781, postavená na parcele reg. „C" 
KN č. 3311, d ruh s tav by - 1ná budova 

všetko zapísané na LV c~ . 355 vedený katastr<ílnym odborom 
Okresného úra du Bra tislava p re okres Bra tislava l, o bec 
Bra tis lava -- m.č. Sta ré Mesto, kotastrá lne úzernie Staré Mesto . 

Stavba: Stavb a s.č . 781 na p.č. 3311 k.ú. S taré M esto 

Stavebný o bjekt bývn lej bviarnc n divadla ASTORKA súp. č. 781 
sa nacMdza na Hodžovom námestí v tesnej blízkosti u líc 
Sta romestskf1 a ŠteÍé.'í n ikova v k. ú. S taré Mesto, obec BA-m. č. Staré 
Mesto. Predrnetmí s tavbél, pos té\venc'í na rov inatom teréne 
pozemkov pare. č. KN-C 3311, je situova11<i v zastavanom území 
h lavného mes ta SR Bratislava. 



Stavba sa nachádza v cent re mesta na l lodžovom námestí, vo 
vzdialenosti cca 200 rn severozápadne od f3ral is lavskC:~ho hrad u. 
Hodnotcn <i st<1vba je v zlorn technickom s tave, vyžad uje okamžitú 
rozsiRh lu reko n8tru kciu . O bjekt n ie je u7.ívania schop ný. 

Dispoz ičné rieše nie: 

H odnotená s tavba je v zll)m techn ickom stnve, vyžaduje okaml.i tú 
rozsiahl u reko nš trukc iu. O bjekt nie je u7.ívn nia schopný. 

Vl. PP sa nachád z;1 di vad lo, sncit1 lnc za rind enia, 

V J. NP sa nachád;1.a vrátnica, chodba, b ncclá rie, sklad, socifil ne 
zar iadc11iil, schod isko, ha la a kuchy i1a. 

V 2. NP sa nachŕid za li b ncelá r ie, chodba, schodiš te, sociálne 
zaria d enia. 

Techni cké rieš enie: 

Základy - betónové p ravdepodobne bez vodorovnej izolácie proti 
7.c·mnej v lh kosti. 

Zvis lé konš tru k cie - Mu rované 

Vodorovn é ko nš tru kcie - Želewbetónové 

Schody - d revené aj železobetónové. 

Strecha Krov d revený so strešnou 
azbestocemen tových šablón (v z lom s tave). 

Kla m p iars ke ko nš tru kcie - z pozi nkova ného plechu . 

kry tinou 7. 

Úp r<t vy vnú torných p ov rchov - vé1pe11né orn íctky vo w·ľm i zlom 
s ta ve 

Úpra vy von ka jších p ovrch ov - vápennú s náterm i 

Podla hy - betónové, č iastočn e pa rkety, č i as ločne d reven nL~, 

činstočnc kc rarnické d lažby (všetky vo veľmi zlom stave) 

Výplne otvorov - okná d reven é, dvere drevené (vo veľmi z lom 
s tave) 

Vnútorné rozvody 

vody vzhľadom na vek s tnvby p red pokladám kovové (vo veľmi 
zlom s tave) 
splaškovej kanali7.i1cíc prcdpokladcím lia linuvé (vo veľmi zlom 
slave) 
elektr iny (vo veľm i /'.lom stave) 
ús tred ného vyku rovan ia s nnpojením na centrá ln u vlas tnú 
kololňu.(vo veľm i z lo m stnve) 

Stavba: Kot·olňa 

Stavebný objekt kotol ne sa nachádza na Hodž.ovom námes tí v 
tesn ej blízkosti ulíc S taromes ts ká a Štcfánikuva v k. ú. S ta ré Mesto, 
obec f3A-m. č. Staré Mes to. Pred metn <Í s tavba, poslaven i:Í na 
rovinatom te réne na poze mku pare. č. KN-C 3311, je situovaná v 
zastavanom ú zem í hlavné ho mesta SR Bral is la va . 

Stavba sa nachádza v centre mesta na Hodžovom námestí, vo 
vzdi nlenos ti cca 200 m severozápadne od Bratis lavs kého hradu . 



Hodnotená stavba je v z lom technickom stave, vyžaduje okam ž itú 

rozsia hlu rekon~ trukciu. Objekt nie je užívcmia schopný. 

Dispozičné riešenie: 

Hod no terní stavba je v z lo m tech nick om stave, vy7.ad ujc okamži tú 

rozsia hlu rekon š trukci u. Objekt ni e je u ;í.ívania schopný . 

V '1 . l'P sa nachádza p ivnica a sklady 

V 1. NP sa nachád za ko toliia, 

Technické riešenie: 

Základy - betó nové p nw d epod obnc bez vod orovnej izolácie pro ti 

zemnej vlhkosti. 

Zvi slé konštrukcie - Murovan é 

Vodorovné konštrukc ie .- Zclezo bPtó novt'! 

Schody - drevené uj železobe tónové. 

Strecha - Krov drevený so strešnou kry tinou z pálených škridiel. 

Klam p iarske ko nštrukc ie - z pozinkovaného plechu. 

Úpravy vnútorných povrchov - véipenné omietky vo veľmi zlom 

s tave 

Úpravy vonkajš ích povrchov - vápen ná s nátermi 

Pod lahy - be tónové, vo veľmi z lom i; t<1v e 

Výplne otvorov - okná d re vené, d vere d revené (vo veľnri zlo m 

s tave) 

Vnútorn é rozvody 

vod y vzhľndom na vek s tavby predpokladám k ovové (vo 

veľmi z lom s tave) 
elektriny (vo veľmi zlom stuvc) 

plynu 

Analýza po lohy nehnuteľnosti 

Stavebný objekt bývalej kaviarne ii divadla ASTORK/\ súp. č. 781 
sa nachádw v cen tre mesta na Hodžovo m ncímcstí v tesnej 
bl ízkos ti ul íc Sta romes tská a Šteféinikova v k. ú. Sta ré Mesto, obec 
BJ\-rn. č . Sturé Mes to. Prcdmetmí s ta vba , postavená na rov inatom 
teréne pozem kov pa re. č. KN-C 3311, je s ituova ná v zastava nom 

územ í hlavného mesta SR Bratis lava. 

H odnotená stélvba je v z.lom technickom s tave, vyžad uje okam žitú 
rozsia hlu rekonštrukciu. O bjekt nie je už.ívania schopný . 
Okol itú š iršiu L.ástavbu tvoria na jednej s trn ne zväčšé1 s tarš ie 
polyfunkčné d omy, na d ru hej s trane Grassalkovičov palác a hotel 
Pl aza. Obchod né cen trum rnestt1 je vo vzdialenosti cca 200 m . 
Pr íslušenstvo hodno teného objektu tvorí vlastníl plynová ko to l ňa, 
ktorá bola v čase obhliadky nefunkčná . 



Ohodnotenie predmetu 
d ražby: 

Najnižšie podanie: 

Minimálne prihodenie : 

Dražobná zá bezpeka: 

Spôsob zloženia 
zábezpeky: 

Doklad preukazujúci 
zloženie zábezpeky : 

V nwste Br;:itisl;:ivci je dosta točn<1 ponuka pracovných llliesl, 
nezamestnanosť je výrazrlL' pod S'Y.„ 
V bezprostred nej blíí'.kos ti hodnoteného objektu sl'.1 zélstáv ky 
mes tskej h romad nej dopravy. V hlavnom meste je prímcslsk<1, 
d i a ľkovéÍ a zahrun i čná ;:i utobusová doprnvci, mes tskrí doprava 
(<111lobusovrí, električková a trolejbusová), 7.elezničná, letecká i'I 

vodná dopri'lva, lHxislu7.bi'1. 

Obči anska vybavenosť mestskej čnsti Staré Mesto je n<l úrovni 
krajského mes ta. V uvedenej mestskej i'.:asti je kornpletn<\ s it~ť 
(1radov, inš li túľ ií íl obč ianskej vybavenosti . V bczprostrC'd 1w j 
blízkosti stavby sa nachádza prezidentský pal<ic. V 
bezprostredn om okolí stavby je zvýšerní automobilová doprava, 
uvažujem zvýšenú hlučnosť a prašnosť od doprnvy. 

Pozn. : prebieha júce konanie o určenie predmetu draž by za 
národnú kultúrnu pamiatku . 

Predmet dražby bol ohod no tený znaleckým posudkom č. 1/2019 
zo diía ll.03.2019 vy pracov;:inýrn CUROPF.A T RADI NG spol. 
s r.o., zna lecko u o rgnn izáciou . Všeobecnéí hodnota p redmetu 
dra 7.by je ·1.490.000,- EU í~ (slovom Jeden Mi l ión 
Štyr istuckvúťdcsia tti síc Eur). 

1.490.000,- EUR 

SO.OOO,- EUR 

49.790,- EUR 

] . Bez hotovos tným bankovým prevodom na účet dražobníka 
vedený v Tatra bnnka a.s., č. účtu (IBAN) : SK76 1100 0000 0026 
2314 4237. Dra7.obnéí í'.ábczpeka sa považuje za zlo7.enú, ak bola 
pripísaná na účet dra7,obnfka do otvorenia dražby. 
2. Hotovostným vkladom do rúk dra7.obnfka v mies te kona nia 
dražby. 
3. Fo rmou bankovej záruky. 
4. Do nolárskej (1schovy vo forme pei'íažnej sumy. 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani 
šekom. 

1. Orig iná l potvrden ia ba nkovej inš ti túcie o odpísaní pe i''lažných 
prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dra:í.obnL~j 
;i;ábezpeky, za predpokladu ich rindneho p ripísania na t'.1čct 

dražobníka do otvorenia dražby. 
2. Orig iJlá l ba nkovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, 
znejt'.1ccj na úče t dra7.obníka. 
3. Osvedčený odp i:; not;:\rskej zápisnice o zlu/..ení d ražobnej 
zábezpeky do nolcí rs kej úschovy v prospech dražobn íka . 



Lehota na z lo ženi e 
zábezpeky : 

Vráten ie dražobnej 
zá bezpeky: 

Obhliadka predmetu 
d ražby: 

Práva a záväzky 
viazn uce na 
predmete d ražby: 

Do o tvorenia dražby. 

Bez zbytočného odkladu po skončen í dral.by . 

Obhliadka predmetu draž by Si:1 usku t·oční v termínoch: 
1. 05.08.2019 o 13,00 h od. 
2. 06 .08.2trl 9 o B,00 hod . 
Obhliadka sa u skutoční na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza, 
po predchádzaj1'.Jcorn telefonickom dohovore s dražobníkom, 
najmenej dva pracovné dni vopred, uto nn tel. č. : +421905 422 043. 

Nn predmetne dražby šp ecifikovanom pod písm. a) a na prcdrnete 
drC17.by špecifikovanom pod písm. b) viaznu nasledovné ťarchy 
(všetky ťarchy Sél vz.t'<i hujC1 na oba pred mety dražby) : 

• Zá ložn é právo v prospech Ta tra b;rnky, a.s., fČO 00686930, 
na pozemok p.č. 3311 a strivbu s.č. 78! na p.č. 33·11, podľa 
V-14580/2008 zo di'la 225.2008. 

• Exekuô1ý príkaz na zriadenie exekučného zálo7.n ého práva 
v prosp ech o p n:í vneného: Union z.dravotná poisťovňa, a.s., 
IČO: 36284831 na pozemok parc.č.3311 a s tavbu súpis.č.781 
na pozemku parc . č.3311, poclľ(\ EX 3312/2012-n zo d1í a 
4.10.2012, Exekú torský úrnd Malacky, súdny exekútor 
JUDr.Ing.Štefan Hrebík, ZJ.6543/12 

• Exekučný p ríkaz na zriadenie exekučného záložného práva 
v prospech oprcív neného: Všeobecm'í zdravotná poisťovňa, 
a.s, IČO: 35937874 na pozemok parc.č .33l1 a stav bu 
s úpís. č.781 na pozemku p.č.3311, pod ľa EX 2000/12-35 w 
dl"1a 1J0.2012, Exeklitorský úrad Bratis la va, súdny 
exekC1tor M g r. Drahom ír l<rivá1\ Z-16709/12 

• Exekuó1é z;,1lo7.né právo v prospech Sociálna poist'ovľ1a, 

pobočka 13ratislav<l (IČO: 30 807 484) na pozemok reg.C KN 
parc.č.3311 él na sta vbu so súp.č .781 na parc .č.3311, podľa 

exekučnél10 príkaz u Ex 1680/2012-10 zo d r"la 06TI .2012 
(súdny exekútor JUDr. Dušan Noskovič), Z-'19304/12 

• Exekučné záložné právo v pros pech Sociáln a poisťovr"ia, 

pobo~ka Brati slnva (IČO: 30 807 484) na p ozemok reg.C KN 
parc.č .33ľl a na s tavbu so súp.č . 781 na pnrc .č . 3311, podľa 

exekučného p ríkazu Ex 11 72/2012 .. rn zo dňa 06.ll.2012 
(sC1dny exekútor JUDr. D uša n Noskov i č), Z-19307jl2 

• Exekučné zá ložné pré'ívo v pros pech Všeobecná zd ravotm'í 
pois t'ov1'1a, a .s . Bratislava (fČO 35937874) na pozemok 
regis tra C KN parc. č . 3311 a s tavbu s.č. 781 n a pnrc.č. 331 1, 
podľa exekučného príkazu č . Ex 3140/12-35 zo dňa 

11.02.201 3 (s údny exekútor Mgr. Drahomír Kriváň), Z-
3783/B 

• Rozhod nutie o zabezpečení dai'lového nedop latku 
zriadením zá ložn é ho práva v prospech Hlavnéh o m esta SR 
BA na s tavbu s. č . 73·1 nn p.č. 33ll Cl pozemok p.č . 3311, 



L 

Notár osvedčujúci 
priebeh dražby: 

Spôsob úhrady ceny 
dosiahnutej 
vydražením: 

Nadobudnutie 
v lastníckeho práva 
k predmetu dražby: 

podľa ro;1.hod. č. 1/ 14/210358-22/52/749078 zo d1ía 
30.4.2014, právoplatné d1ía 27.05.2014, 7.-9ľ15/14 

• Exekuô1ý príkaz na vykonanie exekúcie z riadením 
exekučného záložnC·ho práva v prospech opráv neného: 
Mari<í11 Polakovič - MP PROJEKT, IČO: '.13982753 na 
pozemok p. č. 3311 a stavbu súp. č. 781 na P· '~ · 1311, podl'a 
EX 69/20.14-32 w diía 7.1.2016, s(1d. exekútor JUDr. 
R<1stis lav 1 lo rsk)', L'.-473/16 

• Drdíové' z<í lož.né právo v prospech H lavné mesto 
Slovenskej republiky 13ratislava na pozemok re~ist ra C KN 
pare. č. 3311 a Slél vbu s . č . 78l na pare. č. 3311, podľa 
Rozhodnutia č. J/16/219361-22/52/749078 w d1'1a 
18.07.2016, p rávoplatné d1'i<i 22.08.2016, Z-ff,722/2016 

• D<iiíové zé'í lo;.né právo na pozemok registra C KN p .é.331 1 
é1 na stavbu so súp.č.78·1 nél p.č.JJ-rl, podľ,1 rozhodnutici 
Hlavného mesta Slovf•nskej republiky Brntislavc1 č. 

l/17 /236260-22/52/749078 zo diíél 10.11.2017, pré1voplatn(: 
d 1'ía '14.'12.2017, Z-22144/2017 

Mgr. Vojtech Kavcčanský, notár 
sídlo: Kmeťova 13, 040 01 Košice 

Vydraž.ilel' je pov in ný za pl atiť cenu dos iahnutľ1 vyd ražením 
najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet drn7,obníka 
vedený v Téltľé.1 banka n.s. č. (1čtu (lBAN) : 51<76 1100 0000 0026 
2314 4237, variabilný symbol 032019. Dražobn<I zábezpeka Sél 
vydražitcl'ov i započítava do ceny dos iahnutej vydražením. 

Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydraž.iteľom 

v stanownC'j lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo 
d iíom udelenia príklepu. Právo užívať pred met drúby prechádza 
llél vydraž. itel'él odovzdélním predmetu drélžby za ptsn icou 
o odov7,daní. Predmet d ražby odovzdá predchád zéljúci v lasb1ík po 
pred ložení osvedčeného odpisu nolc5.rskcj zéÍpis nicc z dražby do 
piéltich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa 
vyhotoví 1cípisniG1 o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ 

obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice; 
jedno vyhotovenie z<lšle dražobník príslušnému okresnému úradu, 
katas trálnemu od boru, bez zbytočného odkladu. V súlade so 
zákonom č. 7 /2005 ?.. z. o konkurze a reštrukturalizácii§ 93 ods. 2 
Spel"lažením majetku za nikajú všetky zabezpečovacie p rá va okrem 
zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom 
poradí ako z<lbezpcčovacie právo, ktoré :t.abezpečujc záväzok 
úpadcuél § 48 exekučné konania sa vyhléíscním konkurzu 
zastavujú. 



Podmienky 
odovzdania 
predmetu dražby 
vydražítcľovi: 

Poučenie: 

· ·----" ·- ~- „~ _ _ „ __ ,,__. -----

Ak nadobudol vydražiteľ vlastníckeho prcí va k predmetu dražby, 
predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predm et dražby na 
základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu 
dražby a doloženia totožnosti vydraž. iteľa do piatich dní odo diía 
zaplatenia ceny dos ia hnutej vydražením. Dražobník na ITtiesle 
spíše zápisn icu o odovzdan í predmetu dražby . Zápisnicu 
o odovzdaní predmetu dra/.by podpíše p redchádzajúci vlastník 
pred metu dražby, vyd ra:í.i td' a clrnžobník. Jedno vy hotovenie 
zápisnice obdrží predch<1<izélj(1ci vlastník predmetu dražby a dve 
vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu 
podpísať a lebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zcípisnici 
a zápisnica sa považuje za odovzdan(1 a j tejto osobe; o tom 
dražobník túto osobu poučí. 

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevza tím p redmetu 
dražby znáša vydražit·eľ. 'ľtíto povinnosť sa nevzťuhuje na 
ntíklacly, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil 
predchc'1dzajúc i vlastn ík alebo dražobník, alebo ak im t ieto náklady 
vznikl i nóhoclnou, ktorci ich postihla. Nebezpečenstvo škody na 
predme te drnžby prcch;.~dz..1 z navrhova te ľa dražby na vydraži teľ a 
diíorn odovzdan ím predmetu dražby; v ten is tý del"l prechádza na 
vydraž. ilel'a zodpovednosť za škodu spôsoben!J v súvislosti 
s predn1ľlom dražby. Ak je vydražiteľ v omešknní s prevzatím 
pn;cl111ctu d ra7,by, z 11áša nebczpcce11s tvu škody <1 zodpovednosť za 
š kodu . 

V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných 
dra7.bách, môže osoba, ktor<1 tvrcií, ž.e tým bola dotknutá na svoj ich 
prúvach, požicldať s t'.Jd, aby určil neplatnosť draž.by . Právo 
domáhé'it' sn určenia n ep latnos ti dražby zani kó, ak sa neuplatní do 
troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody 
neplatnosti dražby s(1visia so spáchuním trestného čjnu a zárovei'\ 
ide o dra:l.b11 domu a lebo bytu, v ktorom má predchádzajúci 
vlastník predmetu dra7by v čase preklepu hlásený pobyt podľa 
osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa 
neplntnosti dral.by aj po uply nutí tejto leho ty. V prípade spo l očnej 

dra7.by bude neplatná len líl čast' dražby, ktorej sa télký!o rozsudok 
týka. 

Osoba, ktorá podcíva na súde ža lobu o určen i e neplettnosli dražby 
podľa predchádzajúceho odseku, je povinná oznámiť príslušnej 
správe katas tra nehnu teľnosti začatie súdneho konania . 
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ 
dražby, dražobník, vydra7. itcľ, preclcháclzajC1ci vlasl11ík a dotknutá 
osoba. 

Ak vydražiteľ zrnar il dražbu alebo ak súd určil d ražbu w 
neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku diíu príkle pu. 

Neplah1osť dra ž.by nie je možn é vyslov iť z dôvodu oneskoreného 
začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby 
konanie inej dražby tým is tý m dra7,obníknrn na tom istom mieste 
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GALLA s.r.o. v konkurze 

a ak neumožnil vlast-ník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má 
predmetu d raž.by iné ako vl;istnícke právo, vykona ť riadnu 
obh lia dku predmetu drn 7.by. 

, 
Dražobník: 

l . 

J ntcr.Gr~u [}'Košice, s.r.o. -

I 
• ! 

' / 

zast.: J J r. j t:l rnslťlv Stojka, správca zasl.: JUDí·. Vlad islil v Vašiv, konateľ 



OSVEDČEN I E 

o pravost i podpisu 

Podľa knihy osvedčovania nravnsti podpisov osvedčujem prnvosť podpisu: .JUDr. Jaroshiv Stojka , dátum 
narodenia . r .č . · ', bytom Žilina; .Jcdlíkova 3424/ 15, ktorého(cj) t otožnosť som zistil (a) 
d 1konný111 spôsobom, spôsob zistenia totožnost i: platný dokl ad totoznosti - úradný doklad: Občiansky preukaz. 
séria a/alebo č ís lo: ', ktorý(ú) listinu predo mnou v l astnoručne podpísal( a). C'entrúlny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové čís lo O 572430/2019 . 
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Upozornrnil'! Notúr ll'g:did1cim1 
n.::oswdcu.ic prnvdivosľ ~k111očn .i ~1i 
11vť1d;rnných v Jis1inc ( ~58 ods. 4 
Notárskeho pori<1dku) 

. „ .... „~„~dt . „„„„.„. „ „„ 

Mgrl' i;.·i~mn Fcrkov, 
notúrsky koncipient 
poverený notárom / 

Mgr. Vojtechom KavečaiÍským 



., 


