OZNÁMENIE O DRAŽBE č. 097/2018
v zmysle ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)
Označenie dražobníka:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:
Bank. spojenie:
Zastúpený:
e-mail:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s. r. o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
46 141 341
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 72494/B
2921855440/1100, Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX
JUDr. Marek Piršel, konateľ
as@aukcnaspolocnost.sk

Označenie navrhovateľa dražby:
obchodné meno:
IČO:
sídlo:
Zapísaný:

SKP, k.s.
44 915 691
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 580/S
v zozname správcov pod č. S 1359
správca konkurznej podstaty Úpadcu:
T Timber s.r.o. „v konkurze“, IČO: 45 670 323, so sídlom: A. Hlinku 11, 960 01 Zvolen
Zastúpený:
Mgr. Peter Egry, komplementár
(spolu ďalej v texte len „Navrhovateľ“)

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici
Dátum dražby:
14.12.2018
Čas otvorenia dražby:
10:30 hod.
Čas otvorenia pre
účastníkov:
10:00 hod
Čas otvorenia dražby pre
verejnosť:
10:20 hod.
Podmienka vstupu pre verejnosť (§ 11 ods. 7 Zákona o DD): vstupné vo výške 3,30,- EUR / 1 osoba
Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa
úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

Označenie dražby:
prvá dražba

Predmet dražby:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti: nachádzajúce sa v okrese: Brezno, obec: Brezno, katastrálne územie: Brezno,
zapísané v evidencii Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2807, a to konkrétne:
➢ sklad olejov so súpisným číslom 1582 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č.
6862/8 o výmere 45 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
➢ ohrievareň so súpisným číslom 1583 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č.
6862/2 o výmere 20 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
➢ administratívna budova so súpisným číslom 2115 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely
registra „C“ č. 6862/7 o výmere 100 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
➢ bufet, soc. zariadenie so súpisným číslom 2263 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra
„C“ č. 6862/11 o výmere 79 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
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šatne ženy so súpisným číslom 2264 s príslušenstvom, postavené na pozemku parcely registra „C“ č.
6862/10 o výmere 81 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pilnica so súpisným číslom 2265 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/3
o výmere 1029 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra „C“ č. 6862/1 o výmere 30589 m², druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria,
pozemok parcely registra „C“ č. 6862/2 o výmere 20 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra „C“ č. 6862/3 o výmere 1029 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra „C“ č. 6862/4 o výmere 1649 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra „C“ č. 6862/5 o výmere 1479 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra „C“ č. 6862/6 o výmere 264 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra „C“ č. 6862/7 o výmere 100 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra „C“ č. 6862/8 o výmere 45 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra „C“ č. 6862/10 o výmere 81 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra „C“ č. 6862/11 o výmere 79 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra „C“ č. 6862/15 o výmere 95 m², druh pozemku: vodné plochy.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
a)

Záložné právo zo Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V-1613/2014 v prospech OTP Banka
Slovensko, a.s., Bratislava, (IČO: 31318916).
Záložné právo zo Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V-286/2015 v prospech SKP, k.s., Nám.
SNP 74/28, Zvolen, IČO: 44 915 691.

b)

Opis predmetu dražby/ Opis stavu predmetu dražby:
1.

Stavba: Pilnica so súp. č. 2265 - časť hala

POPIS STAVBY
Jedná sa o výrobnú halu píly so súp. č. 2265 vybudovanú na parcele č. 6862/3, ktorá bola vybudovaná v roku 1952, v roku
1998 bola k hale zrealizovaná prístavba kovovej nosnej konštrukcie s drevenou výplňou a strechou - sedlovou pokrytou
pozinkovaným plechom. V čase obhliadky bola hala drevenej konštrukcie mimo prevádzky bez technológie odpojená od
ELI a vodovodu.
Na základe zistenia pri obhliadke je hala mimo prevádzky už dlhšie obdobie s narušenou statikou neschopná ďalšej
prevádzky.
Dispozičné riešenie:
Zastavaná plocha PP je o výmere: 599,76 m2.
Zastavaná plocha NP je o výmere: 818,88 m2.
Technické riešenie:
Hala je drevenej nosnej konštrukcie na betónových základoch so suterénom, v ktorom boli technologické zariadenia a
základy pod strojmi, ktoré sa už v hale nenachádzajú.
Zvislé nosné konštrukcie sú drevené, strešná konštrukcia je z priehradových väzníkov drevenej konštrukcie z hornej
strany zadebnené doskami s lepenkovou krytinou.
Technický stav haly bol v čase obhliadky zanedbaný, až nebezpečný pre ďalšiu prevádzku.
2.

Stavba: Pilnica so súp. č. 2265 - časť murovaná

POPIS STAVBY
Jedná sa o prízemnú murovanú stavbu so súp. č. 2265 vybudovanú na parcele č. 6862/3.
Stavba bola vybudovaná v roku 1952, v roku 1990 bola k stavbe zrealizovaná prístavba garáže pre nákladné automobily.
V čase obhliadky bola budova murovanej konštrukcie so sedlovou strechou mimo prevádzky bez technológie, odpojená
od ELI a vodovodu.
Na základe zistenia pri obhliadke je budova mimo prevádzky už dlhšie obdobie s poškodenými výplňovými
konštrukciami, bez dverí - je potrebná jej okamžitá rekonštrukcia.
Dispozičné riešenie:
Budova pozostáva z jedného nadzemného podlažia. Budova, kde boli pôvodne umiestnené sklady, šatne, brusiareň,
strojovňa a dielňa, ako aj v prístavbe z roku 1990 - garáž pre nákladné auto, boli v čase obhliadky uzamknuté,
zneprístupnené.
Zastavaná plocha NP je o výmere: 326,15 m2.
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Technické riešenie:
Budova je založená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú
murované z tehál a pórobetónových tvárnic. Vodorovné nosné konštrukcie sú realizované zo stropných železobetónových
prefabrikovaných panelov.
Stropy a steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou, ktorá bola v čase obhliadky vo veľkom
rozsahu poškodená. Strecha je sedlová pokrytá plechovou krytinou čiastočne poškodenou. Odvod vody zo strechy je
riešený zvodmi pozinkovanej konštrukcie s vývodom na terén. Vnútorné dvere v jednotlivých podlažiach sú hladké na
báze dreva, osadené do kovových zárubní, v čase obhliadky boli zdemontované. Podlahy sú s betónovými potermi.
Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické - poškodené. Rozvody studenej a teplej vody v celej budove sú z
oceľového potrubia - odpojené od vody. Ohrev TÚV v budove by mal byť so zdemontovaným ohrievačom.
ÚVK je nefunkčné - poškodené. Zdroj tepla je zdemontovaný. Budova bola v čase obhliadky poškodená s chýbajúcimi
konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky.
3.

Stavba: Administratívna budova so súp. č. 2115

POPIS STAVBY
Stavba bola vybudovaná v roku 1950. V čase obhliadky je administratívna budova drevenej konštrukcie mimo prevádzky
bez zariadenia, odpojená od ELI, vodovodu.
Na základe zistenia pri obhliadke je budova mimo prevádzky už dlhšie obdobie s poškodenými a chýbajúcimi
výplňovými konštrukciami (oknami a dverami), neuzamknutá, nestrážená, voľne prístupná. Vstup do budovy je z bočnej
strany cez závetrie.
Dispozičné riešenie:
Budova pozostáva z jedného nadzemného podlažia.
V 1.NP administratívnej budovy, sú poškodené priestory bývalých kancelárií, chodieb a soc. zariadení.
Zastavaná plocha NP je o výmere: 100,48 m2.
Technické riešenie:
Budova je založená na ž.betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie tvorí drevená konštrukcia zvislých
stien a stropov, krovu so sedlovou strechou pokrytou plechovou pozinkovanou krytinou. Povrchová úprava vonkajších
povrchov je náter. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené zdvojené, čiastočne zdemontované a rozbité.
Zvislé výplňové konštrukcie a priečky vo vnútri sú drevené. Odvod vody zo strechy je riešený zvodmi a žľabmi
z pozinkovaného plechu (poškodené). Podlahy v budove sú plávajúce laminátové poškodené. Rozvody ELI v budove boli
svetelné, v čase obhliadky poškodené. Rozvody studenej a teplej vody v celej budove sú z oceľového potrubia, odpojené
od vody. ÚVK v objekte nie je riešené. Budova má možnosť napojenia na inžinierske siete: vodovod, NN. Budova bola v
čase obhliadky čiastočne poškodená s chýbajúcimi konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky.
4.

Stavba: Ohrievareň so súp. č. 1583

POPIS STAVBY
Jedná sa o budovu ohrievarne v nepriaznivom počasí. Stavba bola vybudovaná v roku 1979. V čase obhliadky bola budova
ohrievarne drevenej konštrukcie mimo prevádzky bez zariadenia odpojená od ELI.
Na základe zistenia pri obhliadke je budova mimo prevádzky už dlhšie obdobie s poškodenými a chýbajúcimi
výplňovými konštrukciami (oknami a dverami), neuzamknutá, nestrážená, neoplotená, voľne prístupná. Vstup do
budovy, ktorá má jednu miestnosť je z čelnej strany.
Zastavaná plocha NP je o výmere: 20,40 m2.
Technické riešenie:
Budova je založená na betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie tvorí drevená konštrukcia zvislých stien
a stropov, krovu so sedlovou strechou pokrytou plechovou pozinkovanou krytinou. Povrchová úprava vonkajších
povrchov je náter. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené dvojité, čiastočne zdemontované a rozbité. Zvislé výplňové
konštrukcie sú drevené. Podlahy v budove sú drevené palubové. Rozvody ELI v budove boli svetelné, v čase obhliadky
poškodené, odpojené. Vykurovanie nie je riešené.
Budova bola v čase obhliadky poškodená s chýbajúcimi konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky.
5.

Stavba: Budova bufet a soc. zariadenie so súp. č. 2263

POPIS STAVBY
V čase obhliadky a podľa zistenia znalcom pri obhliadke bola budova bufetu nevyužívaná (mimo prevádzky) a
poškodená. Začiatok užívania je rok 1971.
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Zastavaná plocha NP je o výmere: 79,53 m2.
Technické riešenie:
Budova je založená na ž.betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónových
tvárnic. Strešná konštrukcia je vybudovaná so žb. stropných panelov. Strecha na budove je pultová pokrytá plechovou
pozinkovanou krytinou s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové murivo je murované
z pórobetónových tvárnic. Vonkajšia povrchová úprava je pôvodná, čiastočne poškodená z brizolitovej škrabanej omietky.
Steny vnútorných priestorov sú poškodené povrchovo upravené štukovou omietkou. Vnútorné dvere sú plné hladké
osadené do kovových zárubní (poškodené). Podlahy sú pôvodné z keramickej dlažby na cementový poter. Rozvody ELI
a vody v budove v čase obhliadky boli odpojené.
6.

Stavba: Šatne ženy so súp. č. 2264

POPIS STAVBY
Jedná sa o budovu šatní so súp. č. 2264. Budova bola vybudovaná v roku 1956. V čase obhliadky bola budova šatní
drevenej konštrukcie mimo prevádzky bez zariadenia odpojená od ELI, vodovodu. Na základe zistenia pri obhliadke je
budova mimo prevádzky už dlhšie obdobie s poškodenými a chýbajúcimi výplňovými konštrukciami (oknami a dverami),
neuzamknutá, nestrážená, neoplotená, voľne prístupná. Vstup do oceňovanej budovy je z čelnej strany cez zádverie.
Dispozičné riešenie:
Budova pozostáva z jedného nadzemného podlažia.
V 1.NP budovy, sú poškodené priestory bývalých šatní a soc. zariadení.
Zastavaná plocha NP je o výmere: 81,60 m2.
Technické riešenie:
Budova je založená na ž.betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie tvorí drevená konštrukcia zvislých
stien a stropov, krovu so sedlovou strechou pokrytou plechovou pozinkovanou krytinou. Povrchová úprava vonkajších
povrchov je náter. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené dvojité, čiastočne zdemontované a rozbité.
Zvislé výplňové konštrukcie sú drevené. Odvod vody zo strechy je riešený zvodmi a žľabmi z pozinkovaného plechu
(poškodené). Podlahy v budove tvorí cementový poter. Rozvody ELI v budove boli svetelné, v čase obhliadky poškodené,
odpojené. Rozvody studenej a teplej vody v celej budove sú z oceľového potrubia odpojené od vody. ÚVK v budove nie je
riešené.
Budova bola v čase obhliadky poškodená s chýbajúcimi konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky.
7.

Stavba: Sklad olejov so súp. č. 1582

Budova skladu olejov so súp. č. 1582 sa nachádza na p.č. 6862/8. V čase obhliadky sa v areáli už nenachádzala.
Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi zanedbanom stave.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 166/2018 zo dňa 27.08.2018,
vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
48.200,- EUR (slovom: štyridsaťosemtisícdvesto EURO)

Najnižšie podanie:
189.000,- EUR (slovom: stoosemdesiatdeväťtisíc EURO)

Minimálne prihodenie:
200,-EUR (slovom: dvesto EURO)

Výška dražobnej zábezpeky:
10.000,-EUR (slovom: desaťtisíc EURO)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX,
vedený v Tatra banka, a.s., VS: 097), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením,
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že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu).
Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po
doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby
C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
- v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, IBAN:
SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 097), s označením čísla dražby, najneskôr do 15
dní odo dňa skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 28.11.2018 o 12:45 hod., stretnutie záujemcov je pred Administratívnou budovou so súp. č. 2115 v Brezne (areál
sa nachádza: v smere z mesta Brezno na Pohronskú Pohorelú, v tesnej blízkosti pred obcou Michalová).
Termín č. 2: 05.12.2018 o 12:00 hod., stretnutie záujemcov je pred Administratívnou budovou so súp. č. 2115 v Brezne (areál
sa nachádza: v smere z mesta Brezno na Pohronskú Pohorelú, v tesnej blízkosti pred obcou Michalová).
Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho
vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa
do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej
vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
•
Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej
vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré
osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva
vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby
písomne potvrdí,
•
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných
vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať
predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa
bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník.
Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá
osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje
za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní
predmetu dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.
Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!
Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Tomáš Trella, notár, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava
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Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá
tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti
dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci
vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému
Okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odsek 2. Zákona o DD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia
dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj
osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby a
uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.
V Bratislave, dňa 09.11.2018

Za Dražobníka:

________________________________
JUDr. Marek Piršel
konateľ
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Vybavuje: JUDr. Jana Živická, tel.: +421 917 822 724
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