
Splnomocnenie 

1. Splnomocniteľ č. 1 
Priezvisko, rodné priezvisko: ....... Ing. Kobes, Kobes ..................................... . 
Meno: .............. ............... ............. Juraj ..... .............. ... „ •• • • „ ..•...... . „„ . . . .... . ... . . 

Dátum narodenia, rod.číslo: ....... . 
Adresa, trvalé bydlisko: ....... „.„. 
Číslo obč.preukazu: ....... ............ . 

Splnomocniteľ č. l 

Priezvisko, rodné priezvisko: ....... MUDr. Kobesová, 
Meno: .......................................... Barbora ............... .... „„ . . . „. „ . .. .•. . 

Dátum narodenia, rod.číslo: ....... . 
Adresa, trvalé bydlisko: .. „ ......... . 
Číslo obč.preukazu: ............... „ .. . 

Il. Splnomocnený 
Priezvisko, rodné priezvisko: ....... Borkovič, Borkovič ................. „„ ... . . . 
Meno: ............................... „ ......... Štefan ...... „ ••.••.••..••.••.••••...••••• „ •••••..••••• 

Dátum narodenia, rod.číslo: ... . 
Adresa, trvalé bydlisko: „. „ . • •.. 

Číslo obč.preukazu: .. „ ..•. „„.„„ .. 

m. Úool splnomocnenia 
Splnomocnenie sa vydáva pre tieto úkony: 
Na vybavenie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Zlaté Moravce, na podpisovanie 
žiadostí a dokumentácie potrebných k tomuto úkonu, na rokovanie s Oddelením výstavby a 
komunálnych služieb mesta Zlaté Moravce, na rokovanie a podpisovanie dokumentov 
adresovaných Mestskému zastupiteľstvu a Komisii výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok pri Mestskom zastupiteľstve. 
Predmetné nehnuteľnosti: 
Pozemky v kat.území: Zlaté Moravce, č. LV 7777, parc.č. 3452/5, ostatné plochy o výmere 
662 m2, evidované v registri „C' 
Splnomocnenie sa vydáva na dobu do 31.12.2013. Zrušenie je možné iba písomnou form.o~ 
notársky overenou a preukázateľne doručenou Druhej strane-splnomocnencovi. 

V ... ~/.~.6 .. ~.!. .... 1'.~~~r ~Oj dňa. ... „.~ •• (~:.~~:.?..„ .. „„„ 



OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihv osvedčov:mil'\ pravosti podpisov osvedčniem pravosť podoisu: Ina:. Juraj Kobes, dátum narodenia 
ktorého( ej) totožnosť som zistil(a) 

zákonným spôsobom, spôwo zisterua totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, 
séria a/alebo číslo: ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal( a). Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 663161/2013. 

Zlaté Moravce dňa 4.10.2013 
Zuzana S 

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania oravosti podpisov osvedčuiem nravMť not1pisu: Barbora Kobesová, dátum narodenia 
ktorého( ej) totožnosť som zistil(a) 

zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - urad.ný doklad: Občiansky preukaz, 
séria a/alebo číslo: k:torý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal( a). Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 663162/2013. 

Zlaté Moravce dňa4. 10.2013 

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 



Splnomocnenie 

1. Splnomocniteľ 
Priezvisko, rodné priezvisko:„ ..... Uhrin, Uhrin ...... „ ... „.„ ... „ ........ „„.„ .. 
Meno: ....... „ ............................... „Peter ...... „ ••••• „ .. „ .......... ............ „ .. 
Dátum narodenia, rod.číslo: ...... . 
Adresa, trvalé bydlisko: .„.„ ..... „ 
Číslo obč.preukazu: „.„ .... „ ...... „ 

II. Splnomocnený 
Priezvisko, rodné priezvisko:„„„.Borkovič, Borkovič.„„.„ ... „„ .... „„ ... . 
Meno: ..... „ ............. „ .................... Štefan ... „ .... . . .................. ................. „ .. 

Dátum narodenia, rod.číslo: „ „ 

Adresa, trvalé bydlisko: ........ . 
Číslo obč.preukazu: .. „ .„„ ..... „.„ 

m. Účel splnomocnenia 
Splnomocnenie sa vydáva pre tieto úkony: 
Na vybavenie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Zlaté Moravce, na podpisovanie 
žiadostí a dokumentácie potrebných k tomuto úkonu, na rokovanie s Oddelenún výstavby a 
komunálnych služieb mesta Zlaté Moravce, na rokovanie a podpisovanie dokumentov 
adresovaných Mestskému zastupiteľstvu a Komisii výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok pri Mestskom ?.aStupiteľstve. 

Predmetné nehnuteľnosti: 
Pozemky v kat.území: Zlaté Moravce, Č. LV 7785, parc.č. 3452/6, ostatné plochy o výmere 
603 m2, evidované v registri „C" 
Splnomocnenie sa vydáva na dobu do vybavenia vyššie uvedených náležitostí a jeho zrušenie 
je možné iba písomnou formou, notársky overenou a preukázateľne doručenou Druhej strane
splnomocnencovi. 

v„„ .~~~„„„.„ .... „, r:;:.. '\ô. W'~~ dňa. ............. ........ .... ... . 

Splno~úruun: 





Splnomocnenie 

I. Splnomocniteľ 
Priezvisko, rodné priezvisko: .. „ ... Tokár, Tokár ....................... „.„„„ .... „ 
Meno: ................................. „ ....... Radoslav .... „ ..........•...................•.•.••• „ 

Dátum narodenia, rod.číslo: .. „ ... . 
Adresa, trvalé bydlisko: „ ..... „ .. „ 
Číslo obč.preukazu: ... „ .... „„ ... „„ 

II. Splnomocnený 
Priezvisko, rodné priezvisko:.„„ .. Borkovič, Borkovič„ . „ .. „.„ ... „„„ .... „ 
Meno:„ .. „ .. „.„ .... „.„.„„„„.„„.„ ... Štefan.„„ .. „ .... ........ „ .... „ .. .... „ . . .... „ . .. „ 
Dátum narodenia, rod.číslo: .. . . 
Adresa, trvalé bydlisko: .. . ... „ „ 
Číslo obč.preukazu: „„ ...... „ .. .... . 

III. Účel splnomocnenia 
Splnomocnenie sa vydáva pre tieto úkony: 

Na vybavenie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Zlaté Moravce, na podpisovanie 
žiadostí a dokumentácie potrebných k tomuto úkonu, na rokovanie s Oddelením výstavby a 
komunálnych služieb mesta Zlaté Moravce, na rokovanie a podpisovanie dokumentov 
adresovaných Mestskému zastupiteľstvu a komisii výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok pri Mestskom zastupiteľstve. 

Predmetné nehnuteľnosti: Pozemky v kat.území: Zlaté Moravce, č. LV 7776, parc.č. 3452/3, 
ostatné plochy o výmere 738 m2, parc.č. 3452/4 ostatné plochy o výmere 1097 m2, 
evidované v registri „C" 

Splnomocnenie sa vydáva na dobu do vybavenia vyššie uvedených náležitostí a jeho zrušenie 
je možné iba písomnou formou, notársky overenou a preukázateľne dornčenou Druhej strane
splnomocnencovi. 

v ..... ?.:..: ... ~ .. ':.~~-:-.~ 
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MESTO ZLATE MORAVCE LEG/1UZÁCIOU 

PODPISU NEOSVEDČUJE PRAVDIVOSŤ 

SKUTOČNOSTÍ UVÁDZANYCH V LISTINE 



Splnomocnenie 

L Spln.omocniteľ 
Priezvisko, rodné priezvisko: .. ..... Lauko, Lauko„„„„„„„ .. „„ .. „ „ .... „„ .. . . 
Meno: „ ..... . „.„.„„ .. „ ... „.„ .„„„„„ .Jaroslav.„ .... „„.-.... „„ .. .. „„ .. 
Dátum narodenia, rod.číslo : „ „ .. . 
Adresa, trvalé bydlisko: .„ „„„ .. . 
Číslo obč.preukazu: .. „„.„.„„ .... . 

11. Splnomocnený 
Priezvisko, rodné priezvisko: .... „.Borkovič, Borkovič .. .. „ „ .. „ .. . „ ... „„: „ 
Meno: ... „ .. „„. „.„ ... „„„„ ........ „„„ Štefan„„. „„„„„ „„ .. „.„.„„„„„„ .. „ .. „„ . 
Dátum narodenia, rod.číslo : ... . . 
Adresa, trvalé bydlisko : .. .... ... . 
Číslo obč.preukazu :.„ .. „„„ .. „„„. 

m. Účel splnomocnenia 
Splnomocnenie sa vydáva pre tieto úkony: 
Na vybavenie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Zlaté Moravce, na podpisovanie 
žiadostí a dokumentácie potrebných k tomuto úkonu, na rokovanie s Oddelením výstavby a 
komunálnych služieb mesta Zlaté Moravce, na rokovanie a podpisovanie dokumentov 
adresovaných Mestskému zastupiteľstvu a Komisii výstavby,· územného plánovania, 
životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok pri Mestskom zastupiteľstve. 

Predmetné nehnuteJ'nosti: 
Pozemky v kat.území: Zlaté Moravce, Č. LV 7040, parc.č.245217, <;>statné plochy o výmere 
603 m2, evidované v registri „C" . · 
Splnomocnenie sa vydáva na dobu do vybavenia vyššie uvedenýcli náležitostí a jeho zrušenie 
je možné iba písomnou formou, notársky overenou a.preukázateľne doručenou Druhej strane-
splnomocnencovi. · 

~ňa„„j. ľ -ít?. J,o.( i V.„.„„ ... .. . „„„ „„„„„.„ 

Splnomocnenie prijímam: 
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