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Identifikátor: 50349287.ConversionRecordForScannedDocument.sk, Jazyk: SK, Verzia: 2.0,

Osvedčovacia doložka
Osvedčujem, že tento elektronický dokument vznikol zaručenou konverziou ako elektronická podoba pôvodného dokumentu v listinnej forme v
súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014
Z. z. o zaručenej konverzii v znení neskorších predpisov.

Údaje pôvodného dokumentu v listinnej forme:
|

Počet listov 4

Počet neprázdnych strán 6

Formát papiera A4

Bezpečnostné prvky pôvodného dokumentu v listinnej forme
|

Bezpečnostný prvok
|

Slovný opis Reliéfna pečiatka

Slovný opis - iný OU BY, katastrálny odbor, č. 2

Výskyt na strane 1

Výskyt na liste 1

Miesto umiestnenia na strane dokumentu Pravý okraj

Bezpečnostný prvok
|

Slovný opis Vlastnoručný podpis

Slovný opis - iný vedúca KO, Ing. Miroslava Kružliaková

Výskyt na strane 1

Výskyt na liste 1

Miesto umiestnenia na strane dokumentu Pravý okraj
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Bezpečnostný prvok
|

Slovný opis Okrúhla pečiatka so štátnym znakom

Slovný opis - iný priemer 36 mm, č. 4

Výskyt na strane 7

Výskyt na liste 4

Miesto umiestnenia na strane dokumentu Uprostred

Bezpečnostný prvok
|

Slovný opis Vlastnoručný podpis

Slovný opis - iný vedúca KO, Ing. Miroslava Kružliaková

Výskyt na strane 7

Výskyt na liste 4

Miesto umiestnenia na strane dokumentu Pravý okraj

Žiadateľ o konverziu vyhlásil, že nemá vedomosť o iných ako vyššie uvedených bezpečnostných prvkoch

Údaje o zaručenej konverzii
|

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzie

B0952/2020

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 22.06.2020 07:48

Hodnota elektronického odtlačku novovzniknutého elektronického dokumentu

f5a1c9d1c1c47135209320bee3ec8e7f7112ad4ac071185c77c508d9f8ab3a90

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-256

Zaručenú konverziu vykonal
|

IČO 00151866
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Názov právnickej osoby MV SR
Okresný úrad Bytča

Meno Eva

Priezvisko Kolkusová

Funkcia alebo pracovné zaradenie radca
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