
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona NR SR č. 545/2005 Z. z.

za kalendárny rok 2020

A. Základné údaje o verejnom funkcionárovi
Meno a priezvisko (tituly) Miroslav Makara, JUDr.

Rodné priezvisko Makara

Rodné číslo 11 ...............................................................................................................

Adresa na doručovanie doporučených zásielok !)

Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z., za ktorú sa dáva 
toto oznámenie21

starosta obce Ľubotice

r
B. Údaje oznámenia

1. Ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie 
verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 
ods. 1 a 2 ústavného zákona, keďže5):

a) nevykonávam funkcie, zamestnanie a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára 
podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov,

b) nie som štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo 
dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti (okrem valného 
zhromaždenia a členskej schôdze),31

c) nepodnikám, (nevzťahuje sa na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom 
stanovených podmienok)41

2. Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonávam nasledovné zamestnanie 
v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v 
štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona):

Názov zamestnávateľa..........................................................................................

Sídlo - ulica, číslo.........................................................obec.................................

Som dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce ( ÁNOj NIE. 51
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3. Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť ( či. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) 
ústavného zákona):

Názov podnikateľského subjektu...............................................................................................................................

Sídlo - ulica, číslo......................................................... obec...................................................................................

PSČ...................................................... IČO................................................................................................................

Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti..................................................................................................

Funkcia.......................................................................................................................................................................

4. Vykonávam inú samostatnú zárobkovú činnosť ( čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) 
ústavného zákona)6^:

Názov podnikateľského subjektu...............................................................................................................................

Sídlo - ulica, číslo......................................................... obec...................................................................................

PSČ...................................................... IČO................................................................................................................

Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti..................................................................................................

Funkcia.......................................................................................................................................................................

5. Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného 
zákona):

a) Vykonávam funkciu v štátnom orgáne

Názov štátneho orgánu..........................................................................................................................................

Sídlo - ulica, číslo..........................................................obec...................................................................................

Funkcia........................................................................................................................................................................

Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.S)

b) Vykonávam funkciu v územnej samospráve7)

1. Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonáva.....................................................................................

názov/ označenie funkcie...........................................................................................................................................

Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.S)

2. Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonáva.....................................................................................

názov/ označenie funkcie...........................................................................................................................................

Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.5)

c) Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, ktoré mi 
vyplýva zo zákona alebo v ktorých má obec (VÚC) majetkovú účasť, a v ktorých zastupujem obec8)

Názov podnikateľského subjektu..........................................................................................................................
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Sídlo - ulica, číslo 

PSČ.......................

obec.

IČO................................................................................................................

Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti...................................................................................................

Funkcia........................................................................................................................................................................

Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.5)

d) Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich podnikateľskú činnosť9*

1. Názov právnickej osoby........................................................................................................................

Sídlo - ulica, číslo......................................................... obec....................................................................................

PSČ......................................................IČO.................................................................................................................

Právna forma vykonávania činnosti............................................................................................................................

Funkcia........................................................................................................................................................................

Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.5*

2. Názov právnickej osoby..........................................................................................................................................

Sídlo - ulica, číslo......................................................... obec....................................................................................

PSČ...................................................... IČO.................................................................................................................

Právna forma vykonávania činnosti............................................................................................................................

Funkcia........................................................................................................................................................................

Z tejto funkcie mám - nemám príjem, funkčný alebo iný požitok.5*

6. V uplynulom kalendárnom roku som z výkonu funkcie verejného funkcionára, za 
ktorú dávam oznámenie a z výkonu funkcií, povolaní a činností, ktoré uvádzam 
v bodoch B/ 2 až 5, dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona)9a):

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny 
rok v EUR

........ 40.321...................................

b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností10*

štátny orgán, obchodná spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, 
orgán územnej samosprávy:

1. Názov.......................................................................................................................................................

Príjem v EUR:...........................................

2. Názov.......................................................................................................................................................

Príjem v EUR:...........................................
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C. Majetkové pomery verejného funkcionára a majetkové pomery 
manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú v domácnosti (čl. 7 
ods. 1 písm. e) ústavného zákona)

1. Majetkové pomery verejného funkcionára1

a) Nehnuteľný majetok
Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávnatý porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná 

plocha, zastavaná plocha, nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový 
priestor, garáž, budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, 
rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnuteľností, iné stavby.

1. Druh majetku: rodinný dom

Katastrálne územie: Ľubotice

Číslo parcely: 1901,1902 ČisloLV: 990 Podiel: 1/1 (BSM)

2. Druh majetku: byt

Katastrálne územie: Prešov

Číslo parcely: 8103 ČisloLV: 9726,10116 Podiel: 1/2

b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy)12)

1. Popis............................................................................................................................................................

Podiel.....................................

2. Popis...........................................................................................................................................................

Podiel....................................

c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 - násobok 
minimálnej mzdy) l3)

1. Popis............................................................................................................................................................

Podiel....................................

2. Popis............................................................................................................................................................

Podiel.....................................

d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok 
minimálnej mzdy 14)

1. Popis............................................................................................................................................................

Podiel.....................................

2. Popis............................................................................................................................................................

Podiel.....................................

4



2) Majetkové pomery manžela/manželky15)

Meno, priezvisko, tituly: Oľga Makarová, Ing. MBA

Rodné priezvisko: Minarčiková

Trvalý pobyt: Jána Kostru 73, 080 06 Ľubotice

a) Nehnuteľný majetok

1. Druh majetku:

Katastrálne územie :

Číslo parcely:

2. Druh majetku:

Katastrálne územie:

Číslo parcely:

b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy)l2)

1. Popis............................................................................................................................................................

Podiel.....................................

2. Popis............................................................................................................................................................

Podiel.....................................

c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok 
minimálnej mzdy)13)

Popis............................................................................................................................................................

Podiel.....................................

d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 násobok 
minimálnej mzdy 14)

Popis............................................................................................................................................................

Podiel....................................

3. Majetkové pomery neplnoletých detí, ktoré žijú s verejným funkcionárom 
v spoločnej domácnosti16)

Meno a priezvisko dieťaťa..............................................................................................................................

Trvalý pobyt........................................................................................................................................................

a) Nehnuteľný majetok

Druh majetku...................................................................................................................................................

Katastrálne územie..............................................................................................................................................
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Číslo parcely.................................................. Číslo LV...............................Podiel...........................................

b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy)12)

Popis.............................................................................................................................................................

Podiel.....................................

c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok 
minimálnej mzdy)l3)

Popis..............................................................................................................................................................

Podiel.....................................

d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 násobok 
minimálnej mzdy 14)

Popis..............................................................................................................................................................

Podiel.....................................

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.

Dátum: 12.04.2021 

Miesto: Ľubotice

Dátum prijatia oznámenia..........................................................

Podľa čl. 7 ods. 2 zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení oznamovateľ priložil

a) kópiu daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok.............. : Áno - Nie

b) potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok................. :

Áno - Nie

c) iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré získal v roku.................. :

Áno - Nie

podpis osoby oprávnenej prijímať oznámenia 
______alebo pečiatka podateľne__________
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Vysvetlivky:

1) Osobné údaje podliehajú ochrane osobných údajov a poskytujú sa len v rozsahu titul, meno, priezvisko 
a vykonávaná verejná funkcia.

2) Uvedie sa verejná funkcia, za ktorú sa podáva oznámenie (napr. poslanec Mestského zastupiteľstva 
v Modre).

3) Nevzťahuje sa na poslancov mestských zastupiteľstiev, poslancov zastupiteľstiev mestských častí 
v Bratislave a v Košiciach a poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov. Nevzťahuje sa na 
členstvo starostu obce v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu funkcie 
tohto verejného funkcionára v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce, v ktorých 
zastupuje obec, a za ktoré nepoberá finančnú odmenu.

4) Zákaz podnikania podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona sa vzťahuje len na predsedov vyšších územných 
celkov.

5) Zakrúžkuje sa správna možnosť.
6) Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje napr. advokátska prax, prax súkromného lekára a pod..
7) Uvedie sa názov/označenie funkcie a názov obce alebo samosprávneho kraja, v ktorom sa funkcia 

vykonáva (napr. predseda komisie na ochranu verejného poriadku zastupiteľstva Košického 
samosprávneho kraja).

8) Rozumie sa funkcia štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena riadiaceho, kontrolného 
alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem 
valného zhromaždenia a členskej schôdze ( napr. člen Dozornej rady UNICOM, spol. s. r. o., so sídlom 
....).

9) Napr. funkcie v orgánoch občianskych združení, združení právnických osôb, nadácií a pod..
9a) Uvádza sa „čistý“ príjem.
10) Ide o funkcie, zamestnania a činnosti označené pod bodmi B/2 až 5.
11) V prípade majetku, ktorý je v BSM, uvádza celý takýto majetok verejný funkcionár, s poznámkou „(v 

BSM)“.
12) Napr. osobné motorové vozidlo, starožitnosť, umelecké dielo.
13) Napr. cenné papiere, akcie a pod..
14) Napr. hypotekárny úver, pôžička (vo finančnom ústave, súkromná), spotrebný úver.
15) Informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch manžela/manželky, uvádzaných v oznámení, 

sa verejnosti neposkytujú (čl. 7 ods. 8 ústavného zákona). Uvedie sa len vlastníctvo nehnuteľností, 
hnuteľných vecí, majetkových práv alebo iných majetkových hodnôt a záväzkov, ktoré nie sú 
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

16) Informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch neplnoletých detí, uvádzaných v oznámení, 
sa verejnosti neposkytujú (čl. 7 ods. 8 ústavného zákona).

17) Verejný funkcionár je povinný k písomnému oznámeniu priložiť do 30. apríla príslušného roka 
potvrdenie o podanom daňovom priznaní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na 
daňové účely, ktorý potvrdzuje sumu získaných príjmov za predchádzajúci kalendárny rok.

Poznámka:

Pokiaľ je nepostačujúci rozsah položiek uvádzaných v jednotlivých bodoch vzoru oznámenia, (napr.
v nehnuteľnom majetku), verejný funkcionár si ich rozšíri, alebo si rozšíri vlastné oznámenie o ďalšie
položky tohto druhu.
Pokiaľ verejný funkcionár podáva negatívne priznanie v niektorom bode oznámenia, odporúčame vyplniť
príslušné body slovami: „ nemám“, „nie“, „žiadne“ a pod..
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Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/012116/2004-72

DANOVĚ PRIZNANIE '
VZOR

K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI
(zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa nechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

ÁBČĎÉFĚHÍ JKLMNOPQRSTÚVXÝ Ž 0123456789

Druh priznania daňové priznanie
opravné daňové priznanie
dodatočné daňové priznanie 
(Vyznačí sa X)

Narok: 2 0 0 ff

1. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

01 - Rodné číslo 02 - IČO 03 - Obchodné meno alebo názov

/ e^l
[04]- Priezvisko

m UHLA
- Meno

// / bO S L A V
M- Titul
í7 I 1> h

Adresa trvalého pobytu alebo šidlo alebo miesto podnikania
[Ô7|- Ulica

7 f A/4-
PSČ

08 - Číslo

09
KO S T t U

- Obec10 11 Štát

13
ô í o o $ Ľ u 2 or 1 c f

[12]- Telefón
o ů / y-i-oL + o &
Adresa prechodného pobytu

i A,

-FAX

14 - Ulica 15 - Číslo

16 - PSČ 17 - Obec

18J- Telefón

0 /
19 - FAX

/
Údaje o zákonnom zástupcovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie (ďalej len „zástupca“)

20 - Priezvisko 21 - Meno 22 - Titul

23 Rodné číslo 24 - Ulica 25 - Číslo 26 - PSČ

27 - Obec 28 - Štát - Telefón

Bankové spojenie

30 - Banka alebo pobočka zahraničnej banky 31 - číslo účtu 32

/

- Kód banky

L

Záznamy obce
OBECNÝ OKAO ĽUBOTICE

1 5 '02- 2015

Dátum pOdtjačok prezentačnej pečiatky obce JMF/012116/2004-72





VZOR

II. ODDIEL

DAN Z POZEMKOV

n

01 - IČO
5 L y t

H]- Obec
1 o% o TI C ír t r rri.. i *

TT

f02|- Rodné číslo

»4 - Číslo katastrálneho územia 

10 1 
06~] - Číslo parcely

-ski,

05 - Názov katastrálneho územiarrar. . IHS?äu\tio r nw
[07j - Druh pozemku

r~—i
|08|- Popis pozemku

fsl- Právny vzťah X vlastník správca
(Vyznačí sa X)

10 - Počet spoluvlastníkov mj

11 - Spoluvlastník určený dohodou X áno

FO alebo PO, ktorá obhospodařuje náhradné pozemky nájomca užívateľ

me

12 - Právny dôvod na oslobodenie

M. j. Daňovník Správca

131- Výmera pozemku (u spoluvlastníkov vo 
výške ich spoluvlastníckeho podielu) nr l fí □□□□□□□IB00

14 - Výmera pozemku oslobodeného od dane (u spotu- 
— vlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu) m2 ITT □□□□□□□□□□
15 - Výmera pozemku podliehajúceho dani (u spolu

vlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu) 
(r. 13, príp. r, 13 - r 14) m' i T T j [i— □□□□□□□000

16 - Hodnota pôdy (pozemku) za 1 m2 Sk/m2 Li 0\0\
A

17 - Základ dane (r. 15 x r 16) Sk mmTTo
□□□□ .m

□□00000,00

18 - Základ dane po zaokrúhlení na celé Sk nadol Sk j r rct**—— □□nami
19 Ročná sadzba dane % 0 , L □□□0.00
20 - Daň (r, 18 x r 19) Sk * > 9 2j umnom, m
21 -Zníženie dane Sk □□□□□□□.□□
22 - Daň na úhradu (r. 20-r. 21) Sk M. f b □□□□□00.
23 - Rozdiel dane [preplatok (-) alebo nedoplatok {+)] Sk □□□□□□□>□□

Poznámka:

>/č?sc’sÁz /f Y C* i
y/™zti*J

MF/012116/2004-72





VZOR
III. ODDIEL

DAŇ ZO STAVIEB
stavba slúžiaca na jeden účel

n

01 - IČO [Ôij- Rodné číslo
6 5 o i- Q 4 / č Ý f f

03]- Obec

Tu to T I
04 - Ulica a číslo domu 05 - Číslo súpisné

J f A/4 KO $ r JLU
[Ôô]- Číslo katastrálneho územia

M
[oš]- Číslo parcely

£ ty 4 / i Ž 6 /
1121 - Popis stavby

KjDltUvT botf
[Ti] - Právny dôvod na oslobodenie

07 ■ Názov katastrálneho územia

OJ- Právny vzťah
"T vlastník správca 

(Vyznač/ sa X)

ľ t h o r / c r
1101 - Počet spoluvlastníkov [TT]' Spoluvlastník i—i r i—i určeny dohodou

nájomca v ^ áno nie
(Vyznačí sa X)

14 - Stavba na cudzom pozemku
áno X nie 

(Vyznačí sa X)
M. j. Daňovník Správca

15 - Výmera zastavanej plochy stavby 
— (u spoluvlastníkov vo výške ich 

spoluvlastníckeho podielu) m2 4 J-ib □□□□010
16 - Celková výmera podlahových plôch (u spoluvlas- 

tníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu) m2 □□□□□□□□□□
17 Výmera podlahových plôch oslobodených od dane 

(u spoluvlastníkov vo výške ich 
spoluvlastníckeho podielu)

m2 □□□□□□□□□□
18 - Koeficient oslobodenia od dane (1 - r. 17/r 16) □,□□□□□
19 - Základ dane (r. 15, príp. r. 15 x r. 18) m2 4 ío □□□□□□□0211
20 - Ročná sadzba dane Sk/m2 7 , 4 o □ 0,00
21 - Počet podlaží okrem prvého nadzemného 

podlažia □□0
22 - Zvýšenie sadzby dane za ďalšie 
-— podlažie o Sk/m2 4 , o o □0,00

23 - Daň [r. 19 x r. 20, resp. r. 19 x {r. 20 + (r. 21 x r. 22)}] Sk XýX , i o □□□□I
24 - Zníženie dane Sk □□□□□□□,□□
25 - Daň na úhradu (r. 23 - r. 24) Sk X X , í o □□□□BBS,
26 - Rozdiel dane [preplatok {-) alebo nedoplatok (+)] Sk □□□□□□□,□□

Poznámka:

(TC? f /f ? ý— /fT3 sn

JJMF/012116/2004-72





VZOR ni
V. ODDIEL - SUMARIZACIA

Daň vyrubená správcom dane

Rok [|][Ô][Ô][Z Rok [|J[Ô][Ô][/ Rok

[ÔT|- Počet pozemkov

4 /
02 - Daň z pozemkov

U.‘IL sZ?t
03 - Počet stavieb

4
/

04 - Daň zo stavieb

19sp W,' tf, V f f
05 - Počet bytov

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

06 - Daň z bytov

>

07 - Daň z nehnuteľnosti celkom

i i 4, S33.W f P, S3
08 - Daň z nehnuteľností zaokrúhlená 

na celé koruny nahor

44 b
/

S3?! S
09 - Rozdiel dane z nehnuteľností 

[preplatok (-) alebo nedoplatok (+)]
>

Predpis dane z nehnuteľností Zaplatené Zostáva z dane z nehnuteľností Penále, pokuty 
a sankčné úroky 

(v Sk)

Vyrovnaná 
povinnosť dane 
z nehnuteľností 

dňaku dňu suma (v Sk) dňa suma (v Sk) preplatok nedoplatok
1 ------2------- 3 4 5 6 7 8 9

Rok
2 0 0

Celkom

Rok
@0@D

Celkom

Rok
a@@c

Celkom

Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou 
daňového priznania.

Počet príloh: Q

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom

L
priznaní sú správne a úplné.

Dátum: $ 4 . 0 4.2 0 Q f pod/lis daňovníka (zástupcu) J I
MF/012116/2004-72 _I



< \



Nie je verejnou listinou v zmysle § 69 ods. 1 Zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 162/95 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastnických práv

k nehnuteľnostiam. Neslúži na právne úkony!

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Prešov 
Obec: ĽUBOTICE 
ĽUBOTICE

Datum vyhotovenia:23.03.2005 
Čas vyhotovenia: 10:46:9

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 990

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra C evidovaná na katastrálnej mape 

_____ L____ __________________(celkom parciel:2)
Parcelné Výmera Čharakteri- Právny Prísluš. ĚL Číslo
číslo__________ m2_______________________ stika______vzťah k ZUO__________ zmeny
1901 123 Zastavane plochy a nádvoria 510 1 717 16903
1902 271 Zastavane plochy a nádvoria 514 1 717 16903

Súpisné
číslo
7016

STAVBY

na parcele Druh Charakteri-
číslo_____ stavby stika_________
1901 510 RODINNÝ DOM

(celkom stavieb: 1)
Poznámka Číslo

zmeny

16903

ČASŤ B: VLASTNÍCI

Por.
číslo
1

__________________________________________ (celkom vlastníkovi)
Priezvisko, meno Číslo
adresa vlastníka___________________________ zmeny
MAKARA MIROSLAV JUDr. A OĽGA R MINARCIKOVA lng.,PRESOV ĎUMBIERSKA 20

Podiel:1/1 11403
Rod.č:6307316499

Poznámky:
Zalozna zmluva pre UniBanku.a.s.,Vajnorská 21,Bratislava ICO 00681709 na rod.dom c.s.7016 na KN 1901 a pozemok KN 1902.V-2987/03.
Kúpna zmluva V-2257/03




