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ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ

Ev. číslo; 00363-URI-POIN

POVERENIE
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1., oddiel Sa, vložka číslo 3879/B, so sídlom Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO:
36 361 518, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Tom ášom Turekom , PhD., a členom
predstavenstva Ing. M arianom Kapcom (ďalej len „Spoločnosť“)
poveruje
svojich zamestnancov,
Poverený:
Narodený:
Trvalé bytom:
Pracovné zaradenie:

Ing. Xénia Albertová

Poverený:
Narodený:
Trvalé bytom:
Pracovné zaradenie:

Jaroslav Klimaj

,
vedúca riadenia vlastníckych vzťahov

expert riadenia vlastníckych vzťahov

(ďalej len „poverené osoby“)
na zastupovanie Spoločnosti a vykonávanie právnych úkonov vo veciach:

j

súvisiacich so zabezpečením všetkých fáz prípravy a realizácie stavieb a zabezpečením
m ajetkovoprávneho vysporiadanía, a za tým účelom jednanie s orgánm i štátnej správy
a sam osprávy,
súvisiacich so zabezpečením m ajetkovoprávneho vysporiadanía za účelom získania
vlastníckeho práva alebo iných práv k nehnuteľnostiam dotknutých realizáciou
stavieb, vrátane zariadenia všetkých s tým súvisiacich úkonov, v m ene a na účet
Spoločnosti, a za týmto účelom najm ä, ale nie výlučne, zabezpečenie všetkej potrebnej
dokum entácie, identifikácie nehnuteľnosti, vlastníkov, užívateľov dotknutých stavbou
a tiarch na týchto nehnuteľnostiach,
podpisovania zm lúv o kúpe nehnuteľnosti, zmlúv o budúcej kúpe nehnuteľností, zmlúv
o zriadení vecného brem ena, zm lúv o budúcej zm luve o zriadení vecného bremena,
zm lúv o zrušení vecného brem ena, dohôd o zabezpečení práv k nehnuteľnostiam ,
návrhov na vklad vlastníckeho práva alebo iných práv k nehnuteľnostiam do katastra
nehnuteľností, návrhov na zápis práv k nehnuteľnostiam záznam om , zmlúv
o postúpení práv a povinností stavebníka z územ ného rozhodnutia, stavebného
povolenia a ohlásenia drobnej stavby, plnom ocenstiev, ak dohoda o splnom ocnení je
súčasťou zmlúv o zriadení vecného brem ena alebo zm lúv o zrušení vecného brem ena.
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a aby v súvislosti s uvedeným v mene Spoločnosti :
a) preberali doklady, alebo ich kópie, zo spisov a zo zbierok listín vyhotovované, evidované
alebo archivované katastrálnym i odbormi príslušných okresných úradoch bez rozdielu ich
miestnej príslušnosti,
b) podpisovali, podávali a preberali všetky dokum enty, žiadosti, návrhy a iné podania na to
potrebné, vrátane vzdania sa opravných prostriedkov.
Toto poverenie oprávňuje poverené osoby k v-ymedzeným úkonom , pričom poverené osoby
m ôžu konať samostatne, okrem prípadov, pre ktoré sa požaduje písom ná forma. V takomto
prípade poverené osoby konajú spoločne v rozsahu tohto poverenia.
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., zároveň odvoláva Poverenie č. 00045-UR1-POIN
udelené Ing. Xénii Albertovej a Jaroslavovi Klimajovi dňa 13.01. 2020 a týmto poverením ho
s účinnosťou od 16. septem bra 2020 v plnom rozsahu nahrádza.
Toto poverenie je platné dňom vystavenia a platí až do jeho odvolania.

V Bratislave, dňa...... II...SEP-.2020

Za Západoslovenská distribučná, a.s.:

.,í..

íng. Tomáš Turek, PhD.
predseda predstavenstva
Západoslovenská distribučná, a.s.

/ ...............................

Ing. Marian Kapec
člen predstavenstva

Západoslovenská distribučná, a.s.

Poverenie v plnom rozsahu prijímam:

Ing. Xénia Albertová

Jaroslav Klimaj

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu
Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu; T om áš T u rek PhD., dátum narodenia
jytom
ktorého(ej) totožnosť som
zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky
preukaz, séria a/alebo číslo:
:torý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo
A

Bratislava dňa 18.9.2020
Ivana Zajacoj/á
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Ruženou Bayerovou

OSVEDČI
o pravosti podpisu
Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: M aria n K apec, dátum narodenia
om 1
~
' ' Ktorého(ej)
totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad:
Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: ’
"■
torý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a).
Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo ' "
’
A
Bratislava dňa 18.9.2020

h
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Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
ffvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskciio poriadku)
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Ivana Zajacotá
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Ruženou Bayerovou

