
Dohoda o urovnaní

Č. OST/l 92/2021/BVS

uzatvorená podia 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (d‘alej len „Občiansky zákonník)

Názov: Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
Sĺdlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Peter Olajoš - predseda predstavenstva a

generálny riaditeľ
Ing. Marián Havel - člen predstavenstva a nvestičný riaditeľ

IČO: 35 850 370
SK2020263432

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 3080/B

(d‘alej len „Veritel“)

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
Pezinská 1098, 901 01 Malacky
Ing. Jozef Gallo, predseda predstavenstva
31 412 114
5K2020356932

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 1283/B

(d‘alej len „Dlžník“) ‚

(Veritel a Dlžnĺk spolu aj ako „Učastníci dohody“ a jednotne „Učastnĺk dohody“)

1. Predmet Dohody

1. Predmetom tejto Dohody je úprava a vysporiadanie sporných vzt‘ahov Veriteľa a Dlžníka
výlučne v období do 09.06.202 1 (d‘alej len „Rozhodujúce obdobie“), súvisiacích s
vypúšt‘aním odpadových vöd z verejnej kanalizácie Dlžnĺka do verejnej kanalizácie
Veritel‘a bez piatne uzatvorenej zmluvy o odvádzanĺ odpadových vöd, ktorej neuzatvorenie
zavinil aj Veritel‘ neposkytnutĺm požadovanej a potrebnej sÚčinnosti na základe ktorej by
Veritel‘ bol oprávnený fakturovat Dlžnĺkovi cenu za odvádzanie odpadových vöd (stočné),
v dösledku čoho bola podIa názoru Veriteľa Veritel‘ovi spĎsobená škoda, ktorú vyčíslil na
68.859,65 EUR (siovom: šesťdesiatosemtisíc osemstopät‘desiatdevät‘ eur a šest‘desiatpät‘
eurocentov); (d‘aiej len „Vec“); špecifikácia dlhu je uvedená v Prílohe Č. 1 tejto Dohody.

(d‘alej len „Dohoda“)

lČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC:
Zápis:

9

Ä

Názov:
Sídlo:
Statutárny zástupca:
ICO:
lČ DPH:
Bankové spojenie:
Cĺslo účtu (IBAN):
BIG:
Zápis:



2. Účastníci dohody sa výslovne dohodli, že všetky ich sporné aj nesporné vztahy súvisiace
s Vecou nahrádzajú touto Dohodou a budú urovnané nasledovne:

5.
2.1. Veritet odkúpi od Dlžníka verejnú kanalizáciu Dlžníka, bližšie špecifikovanú v Zmluve

o uzavretĺ budúcej kúpnej zmluvy spojenej s budúcou zmluvou o zriadenĺ vecného
bremena Č. BK/l 93/2021/ByS (ďalej len „Budúca kúpna zmluva“) ako Infraštruktúra,
a to za podmienok v nej uvedených, pričom Učastníci dohody uzatvoria Budúcu
kúpnu zmluvu súčasne s touto Dohodou;

2.2. Dlžník zaplatĺ Veriteľovi sumu 68.859,65 EUR za podmienok uvedených ďalej v tejto €
Dohode;

2.3. Dlžník zriadi v prospech Veriteľa vecné bremená a prevedie na Veriteľa práva
z vecných bremien v súlade s článkom 6. Budúcej kúpnej zmluvy; a

2.4. Veriteľ vezme spät‘ žalobu o zaplatenie 25.803,35 EUR s príslušenstvom, ktorú podal
voči Dlžníkovi na Okresnom súde Malacky, č.k. l0Cb/4112020 (d‘alej Jen „Zaloba“),
pričom každý Učastník dohody bude znášat‘ vlastné trovy súdneho konania
samostatne vrátane právneho zastúpenia v tomto súdnom konaní. Ak by súd
niektorému Učastníkovi dohody v súdnom konaní napriek tornu priznal nárok na
náhradu trov súdneho konania (d‘alej len „Nárok na náhradu trov“), tento Učastník
dohody sa zaväzuje, že si nárok na Náhradu trov voči druhému Učastníkovi dohody
neuplatní.

3. Účastníci dohody sa dohodli na nasledovnorn postupe:

3.1. pred uzatvorením tejto Dohody Dlžník na vlastné náklady zloží do notárskej úschovy
u notára, Mgr. Tatiany Vršanskej, Družstevná 2, Bratislava (dalej len „Notár“):
a) sumu 68.859,65 EUR predstavujúcu dlh voči Veriteľovi, ktorá bude uvoľnená

v prospech Veritel‘a na jeho účet najneskĎr do troch (3) pracovných dní po
predložení Odovzdávacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Inf raštruktúry (dalej
len „Odovzdávací protokol“) v zrnysle článku 3. Kúpnej zrnluvy spojenej so
zmluvou o zriadení vecného bremena, ktorá bude medzi Učastníkmi dohody
uzatvorená po splnení podrnienok uvedených v Budúcej kúpnej zmluve (ďalej Jen
„Kúpna zmluva“);

3.2. do 5 pracovných dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na Kanalizáciu
2 (ako je táto definovaná v Budúcej kúpnej zmluve) Dlžník na vlastné náklady zloží do
notárskej úschovy u Notára Zmluvu o postúpení práv zodpovedajúcich vecnému
bremenu v príslušnom počte vyhotovení, uzatvorenú v zmysle článku 6. písm. f)
Budúcej kúpnej zmluvy (d‘alej len „Zmluva o postúpení práv“), ktorú Notár vydá
Veritelovi bezodkladne po predložen í Odovzdávacieho protokolu Veritel‘om; Veritel‘
následne do desiatich (10) pracovných dní odo dňa obdržania všetkých vyhotovení
Zmluvy o poStúpení práv od Notára, predloží dve jej vyhotovenia príslušnému
Okresnému úradu, katastrálnernu odboru za účelom zápisu práv z vecného bremena
v prospech Veritel‘a a príslušný počet rovnopisov zašle ostatným zmluvným stranám;
poplatok za návrh na vklad bude znášat‘ Veritel‘;

3.3. kópiu notárskej zápisnice o úschove a potvrdenia notára o prijatí vyššie uvedenej
sumy sa Dlžník zaväzuje predložit Veriteľoví najneskór v deň podpisu tejto Dohody;

3.4. kópiu notárskej zápisnice o úschove a potvrdenia notára o prijatí Zmluvy o postúpení
práv sa Dlžník zaväzuje predložit Veritel‘ovi prad podpisom Kúpnej zmluvy;

3.5. najneskčr do troch (3) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zrnluvy
sa Veritel‘ zaväzuje vziat spät‘ Zalobu a predložit‘ kópiu potvrdenia o riadnom doručení
spät‘vzatia na príslušný súd Dlžníkovi elektronicky na e-mailovú adresu

4. Ak nedöjde k splneniu podmienok pre uvoľnenie zloženej sumy podIa bodu 3. ods. 3.1
písm. a) tohto článku Dohody ani do šiestich (6) rnesiacov odo dňa uzatvorenia tejto



Dohody, Notár uvolní zloženú sumu a Zmluvu o postúpení práv spät‘ Dlžníkovi
a písomným oznámením upovedomí o tejto skutočnosti Veritel‘a.

5. Účastníci dohody d‘alej prehlasujú, že uzatvorením tejto Dohody sú vysporiadané všetky
UVe ich vzájomné nároky súvisiace s Vecou alebo Zalobou počas Rozhodujúceho obdobia a
3ho že voči sebe neevidujú a nebudú si uplatňovat‘ žiadne d‘alšie nároky za toto Rozhodujúce
Ira, obdobie a pre prípad, že by sa také nároky objavili, sa ich vzdávajú; tým nie sú dotknuté
ICu práva a povinnosti Učastníkov dohody založené touto Dohodou.

ťto 6. Dlžník sa dalej podpisom tejto Dohody zaväzuje uhradit‘ Veritel‘ovi aj dlh na stočnom, ktorý

J mu voči Veritel‘ovi vznikne za obdobie od 10. 06. 2021 do dňa nadobudnutia účinnosti
Kúpnej zmluvy, ato na základe faktúry vystavenej Veriteľom najneskör do pätnástich (15)
dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy; v prĺpade neuhradenia tejto faktúry Dlžníkom nie
je dotknuté právo Veriteľa domáhat‘ sa úhrady tejto faktúry súdnou cestou.

L 7. Bez ohl‘adu na ostatné ustanovenia tejto Dohody, Veritel týmto výslovne potvrdzuje, že
uzatvorením tejto Dohody a dňom pripísania sumy 68.859,65 na bankový účet Veritel‘a je
jeho nárok uplatnený Zalobou uspokojený a v celom rozsahu zaniká.

2. Ochrana osobných údajov

„Osobné údaje“ znamenajú akékol‘vek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikovatel‘nej fyzickej osoby, najmá odkazom na identifikátor, ako je meno,
identifikačné čĺslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či
viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu,
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Pokial‘ jeden účastník
dohody zdiel‘a akékol‘vek osobné údaje s druhým účastníkom dohody, tento druhý
účastník je povinný tieto osobné údaje spracovat‘ v súlade s príslušnými právnyrni
predpismi, vrátane Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (Nariadenia EU
Č. 2016/679 o ochrane fyzických osöb pri spracúvaní osobných údajov a o vol‘nom pohybe
takýchto údajov (d‘alej len „GDPR)), zákonmi, nariadeniami, pokynmi a štandardmi, a to
vždy v ich aktuálnom znení. Učastník dohody je zabezpečit‘, aby boli vykonané všetky
príslušné preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu,
strate alebo zničeniu osobných údajov. Pokial‘ sa osobné údaje jedného účastníka dohody
stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu alebo ich takáto osoba zĺska, druhý účastnĺk
dohody je povinný bezodkladne upovedomit‘ dotknutého účastníka dohody o danom
neoprávnenom prístupe a postupovat‘ v súčinnosti s dotknutým účastníkom dohody pri
výkone akýchkoľvek opatrení s ciel‘om zmiernit‘ následky straty alebo neoprávneného
prĺstupu k osobným údajom. V stanovených prípadoch je účastnĺk dohody povinný
vykonat‘ všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní
partneri a subdodávatelia konali v súlade s týmto ustanovením pri každom spracovaní
osobných údajov, ktoré sú súčastou dohody. Toto ustanovenie sa uplatní v prípade, ak
sa na účastníka dohody vzt‘ahujú povinnosti v zmysle GDPR.

2. Dlžník bene na vedomie, že veritel‘ ako prevádzkovatel‘ spracúva osobné údaje na základe
tejto dohody, vrátane súvisiacich dokumentov v rámci predzmluvného a zmluvného
vzt‘ahu v spojitosti s osobitnými zákonmi za účelom vedenia evidencie a správy
majetkovo-právnych vzt‘ahov prevádzkovatel‘a. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s
GDPR a zákonom Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a o zmene a doplnenĺ
niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v
zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci (ministerstvá, okresný úrad,



prípadne mé orgány podia osobitných zákonov). Osobné údaje sa uchovávajú po dobu
Ne

stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovatei‘a vedeného podia osobitného zákona.
Dlžník ako dotknutá osoba si móže uplatnit‘ právo na prístup k osobným údajom, právo na r

opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na
prenosnost‘, právo podat‘ st‘ažnost‘ úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie
týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na webovom sídle
prevádzkovateľa (veritel‘a): www.bvsas.sk.

Za ‘J

3. Záverečné ustanovenia Bra1

1. Táto Dohoda nadobúda platnost‘ dňom jej podpísania oboma Učastníkmi dohody
a účinnost‘ dňom nasiedujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 47a Občianskeho
zákonnĺka, pričom za zverejnenie Dohody zodpovedá Veritel‘.

2. Na vztahy neupravené touto Dohodou sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho
zákonníka.

3. Ktorýkol‘vek z Účastníkov dohody je oprávnený odstúpit‘ od tejto Dohody v prípade r
porušenia ktorejkoľvek povinnosti v nej uvedenej druhým Učastnĺkom dohody.

4. Obsah tejto Dohody je možné menit‘ iba na základe vzájomnej dohody Účastnĺkov dohody
a formou písomných a očíslovaných dodatkov, inak sa na zmenu alebo doplnenie nebude
prihliadat‘.

5. Dohoda se vyhotovuje v štyroch (4) eXemplároch, jeden exemplár pre Dlžníka a dva
exempláre pre Veritela a jeden exemplár pre Notára.

6. Účastníci dohody vyhlasujú, že všetky údaje, informácie, prípadne podklady uvedené
v tejto Dohode, ako i poskytnuté v zmysle tejto Dohody sú pravdivé a zodpovedajú
skutočnosti. Učastníci dohody sa zavázujú dodržiavat‘ povinnosti vyplývajúce rn z tejto
Dohody.

7. Účastníci dohody vyhlasujú, že táto Dohoda bola uzatvorená na základe prejavu slobodnej
vóle, vážne, určite a zrozumitelne, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

I



) dobo
kona. g. Neoddelitelnou súčasťou tejto dohody je nasledovná príioha:
žVO na Príloha Č. 1 — Specifikácia jednotlivých položiek dlžnej sumy
IQ na
flcie
Sídle

V Bratislave dňa: 01 01 2021 V Malackách dňa:
Za veriteľa: Za dlžníka:
Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s. VODOHOSPODARSKE STAVBY

MALACKY, a.s.
idy
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na základe plnomocenstva
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člen predstavenstva a investičný riaditeľ
(notársky overený podpis)
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[ PLNOMOCENSTVO

Obchodná spoločnosť Bratislavská vodárenská spoloČnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46
Bratislava, Slovenská republika, Ičo: 35 850 370, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1, Oddiel Sa, Vložka číslo 3080/B, v mene ktorej konajú spoločne: JUDr. Peter Olajoš,
predseda predstavenstva a Ing. Emerich Šinka, člen predstavenstva (ďalej len Spoločnosť alebo
SplnomocniteP),

TÝMTO SPLNOMOCŇUJE:

pána Ing. Emericha Šinku
rodné číslc
trvalý pobyt alebo iný pobyt:‘
štátna príslušnosť (ďalej len Splnomocnenec 1)

pána Ing. Miroslava Kollára PhD.
rodné číslo:
trvalý poby
štátna príslušnost‘: (d‘alej len Splnomocnenec 2)

pána Ing. Ladislava Kizaka
rodné Číslo:

trvalý
pc*

štátna príslušnost‘: (d‘alej len Splnomocnenec 3)

pána Ing. Mariána Havla
rodnččísl
trvalý pob
štátna príslušnost‘: (ďalej len Splnomocnenec 4)

(Sptnomocnenec I Splnoniocnenec 2, Splnomocnenec 3 a Splnomocnenec 4 spolu len
Splnomocnenci),

aby, konali v mene Splnomocniteľa a spoločne ho zastupovali v akomkoľvek úkone (ústriom alebo
pisomnom) pred:

a) akoukoľvek slovenskou alebo zahraničnou právnickou osobou, íjzickou osobou, združením, osobou
bez právnej subjektivity alebo akoukoľvek inou tret‘ou osobou, a/alebo

b) akýrrikol‘vek slovenským alebo zahraničným orgánom štátnej správy, miestnej samosprávy, verejnej
správy, a/alebo

c) akoukol‘vek slovenskou alebo zahraničnou bankou, poist‘ovňou, finančným úradom alebo
akoukoľvek inou finančnou inštitúciou, poštou, kuriérskou alebo doručovatel‘skou službou, aialebo

d) akýrnkol‘vek slovenským alebo zahraničným obchodným registrom, živnostenským Igistrom.
obchodníkom s cennými papienni, centrálnym depozitárom cenných papierov, správcom dane,
ministerstvom alebo akýmkol‘vek podobným alebo rovnakým orgánom Európskej únie, alebo

e) akýmkoľvek zamestnancom Splnomocnitel‘a pri vzniku a zániku pracovných pomerov a dohód o
prácach vykonávaných mimo pracovného, určovaní mzdy, pracovnej náplne, ukladaní
pracovných úloh, organizovaní, riadení a kontrole práce zamestriancov Splnomocnitel‘a a za
týmto úěelom zadávaní záväzných pokynov.

Splj-tomocniteľ d‘alej sptnomocňuje Splnomocnencov, aby:

1) v mene Splnomocnitel‘a pripravili, vyhotovili, podpísali, dodali a prevzali akúkol‘vek zmluvu,
dokument, potvrdenie, certifikát, podávali akúkoľvek žiadost‘ a opravný prostriedok a vzdávali
sa ho, a‘alebo



2) v mene Splnomocniteľa sa zúčastnili na akomkoľvek valnom zhromaždení akejkoľvek spoločnosti,

v ktorej má Splnomocniteľ akúkol‘vek majetkovú účast‘, podávali na ňom v mene Splriomocnitel‘a

akékol‘vek návrhy a hlasovali na ňom v mene Splnomocriitel‘a podl‘a vlastného uváženia, alalebo

3) v mene Splnomocnitel‘a prijímali akékol‘vek rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia akejkol‘vek

spo]očnosti, v ktorej má Splnomocnitel‘ akúkol‘vek majetkovú účast‘, alalebo

4) zabezpečovali, uzatvárali a/alebo potvrdzovali zmluvné vzt‘ahy s akýmikol‘vek tretími osobami,

a/alebo
5) zabezpečovali všetky prevádzkové a organizačné záležitosti a podnikatel‘skú Činnost‘ Spoločnosti.

Splnomocnenci sú oprávnení na vykonanie akýchkol‘vek úkonov a konaní súvisiacich s vyššie

uvedeným, ktoré budú podl‘a vlastného uváženia považovat‘ za vhodné, a to všetko aj v prípadoch, kedy

je podľa právnych predpisov potrebné osobitné plriomocenstvo.

Splnomocnerici sú tiež výslovne oprávnení vykonávat‘ v mene Splnomocnitel‘a všetky právne úkony nutné k výkonu

všetkých vyššie uvedených oprávnení, predovšetkým sú oprávnení pripravit‘, vyhotovit‘ a podpísať všetky

dokumenty (vrátane notárskych zápisníc), žiadosti, vyjadrenia, oznámenia, ohlásenia a návrhy, zabezpečit‘

príslušné podania, zúčastňovať sa všetkých rokovaní, podpísat‘ predovšetkým notárske zápisnice nutné k

uskutočneniu vyššie uvedených rozhodnutí, žiadat‘ o všetky potrebné a nutné zápisy, podávat‘ opravné prostriedky

aialebo sa vzdávat‘ práva na ich podanie, prijímat‘ akékoľvek písomnosti a zásielky a vykonať všetky úkony.

považované za nutné z dóvodu ochrany záujmov Spoločnosti vo všetkých súdnych, správnych, rozhodcovských a

mých konaiiach.

Na základe tohtoplnomocenstva móžu v mene Splnomocnitel‘a konať vždy aspoň dvaja SDlnomocnencj

spoločne.

Toto plnomocenstvoje účinné v období odOl .júla 2021 (vrátane) do 16. júla 2021 (vrátane), s výnimkou jeho skoršieho

odvolania Zo strany Spoločnosti alebo skoršej výpovede zo strany Splnomocnencov.

V Bratistave, dňa

tislai vochírenská spoločnost‘, a.s.

JUY ter Olajoš Ing. Emerich Šinka

pre. cla predstavenstva člen predstavenstva

Sptnomocnenci plnomocenstvo v celom rozsahu prijímajú.

V Bratislave, dňa ‚

In neriJika lag. Miroslava Kc“ D.

Sp1non 1 Sp1nomoc.

IngL In Marián Havel

Splnomocnenec Splnomocnenec 4



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osveděujem, že: JUDr. Peter OIajoš, dátum narodenia: ‚ rodné číslo: .. pobyt:
ktoráhn(\ totožnost‘ som zistil(a) zákonným

spósoborri: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: ‚ listinu predo mnou vlastnoručne
podpisal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 5‘73066/2021.

Bratislava dĎa 16.06.202!

iraj Alfóldy
zarnestnanec

poverený notárom

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPiSU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem. že: Ing. Emerich šínka, dátum narodenia: rodné číslo: pobyt:
ktorého(e) totožnost‘ soni zistil(a) zákonným

spósobom: doklad totožnosti občiansky preukaz, číslo: ‚ listinu predo mnou vlastnoručne
podpisal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 573061/2021.

Bratislava dňa 16.06.202 1

Ir raj AlĹöldy
zamestrianec

poverený notárom

Upozornenie:
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivost‘
skutočností uvádzaných v listine
(* 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)





OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujern. že: Ing. Emerich Šinka. dátum narodenia: rodné číslo: pobyt:
ktnrého(ej) totožnost‘ som zistil(a) zákonným

spos000m: OoRlad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: listinu predo mnou stnoručne
podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 638667.2O21.

Bratislava dřia 07.07.202 I

ing. Alťöldy

ů .

poverenÝ notárorn

\

OSVFDČF:\IF O PRAVOSTI PODPISU NA I.ISTINF
(LE(;ÁLIZÁC I,)

(.)svdčnian ž. lny. \‘]irnI Kollár. Plil). (l1fIIn1 naioJnia ‚ rodn číslo:
pob\ t .

. „ ktoróho(c I totožnost som zistil( a)
ĺák000ýnl spósobom: doklad totožnosti — ohčiarisky preukaz. číslo: listinu predo mnou

lastnoručno podpisal(a). Poiadov číslo knihy oscdčenia poa osO podpisu. . O 638668‘202

Braiisiava dňa 0.07.2O2 I

Ing. Jurj Mtldy
zaicstni noc

poverený notžvon

(



P)

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LIST1NE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčuern, že: Inu. Marián Havel. dátum narodenia 1, rodné číslo pobyt:
ktorého(ei) totožnost‘ som zistil(a) zákonným spósobom,

doklad totožnosti - občtansky preukaz. číslo: ‚ listinu predo mnou vtastnoručne podpísal(a).
Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 638669/2021.

Bratislava dňa 07.07202 1

Ing. iťöldy
zamestnanec

poverenÝ notárom

Upozornenie:

\otar legalizáciou no.edčuie prak divosť
skuočnosti tdzanc1i v usune
( 8 ods. 4 \otárskehu ponadku)



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: Ing. Jozef GaHo, dáturn narodenia. ‚ rodné číslo pobyt:
ktorého(ei) totožrtosť sorn zistil(a) zákonným

spösoborn: doklad totožnosti občiansky preukaz, číslo: listinu predo mnou vlastnoručne

podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 646711/2021.

Bratislava dtta 09.072021

Mgr. Tatiana Vršanská
notai

Upozoineiiie:
NoÉr Iegalizácioti neosvedčuje pravdivost‘
skutočností uvádzaných v listine

( 5 ods. 4 Notárskelio poriadku)
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