SZB prezident
Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Mgr. Matúš Mendrej <matus.mendrej@advokatska.org>
piatok, 9. novembra 2018 12:55
prezident@biathlon.sk
FW: Zmluva o zabezpeceni statnej sportovej reprezentacie_sestry Fialkove

Dobrý deň,
pán prezident zasielam Vám na vedomie e‐mail, ktorý sme obdržali od právneho zástupcu sestier Fialkoých, ako
reakciu na zaslanie zmluvy o zabezpečení ŠŠR vrátane všetkých príloh a nadväzujúcich dokumentov.
Právny zástupca sestier Fialkových, bol niekoľko krát aj z našej strany upovedomený o tom, že zaslané verzie
dokumentov sú vo finálnych verziách a z našej strany nemenné.

S úctou / Best regards
Mgr. Matúš Mendrej
Advokátsky koncipient
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.
advokátska kancelária, law firm, rechtsanwaltskanzlei, cabinet d’ avocats
Horná 70/13
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel: + 421 (0) 484195386
Fax: + 421 (0) 484195386
Mobil: +421 (0) 911817161
Email: matus.mendrej@advokatska.org
DÔVERNÁ SPRÁVA:
Táto správa a v nej obsiahnuté informácie majú dôverný charakter. Je určená výlučne adresátovi a pokiaľ by sa z
akéhokoľvek dôvodu dostala do dispozície osobe, ktorá nie je jeho adresátom, upozorňujeme, že zverejňovanie,
rozširovanie alebo zhotovovanie kópií tejto správy alebo informácií v nej obsiahnutých je v rozpore so zákonom. V
takomto prípade Vás prosíme, aby ste nás na nesprávne doručenie upozornili a správu vymazali.
CONFIDENTIALITY NOTICE:
This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise private
information. If this has come to you in error you must take no action based on it, nor must you copy or show it to
anyone. Any use of the email by you is prohibited. Please notify the sender immediately and delete the original.

From: Monika Ivanová [mailto:ivanova@gplegal.eu]
Sent: Thursday, November 08, 2018 5:58 PM
To: matus.mendrej@advokatska.org
Cc: handiak@gplegal.eu
Subject: Zmluva o zabezpeceni statnej sportovej reprezentacie_sestry Fialkove

Vážený pán Mendrej,
v mene našich klientiek Vám zasielame stanovisko k dokumentom, ktoré ste nám včera zaslali. Samozrejme
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uvedomujeme si, tak ako na našom spoločnom stretnutí zmienil pán Fusko – prezident SBZ, že aj na samotnom zväze
prebiehajú procesy na zlepšenie a zefektívnenie riadenia vrátane marketingu SBZ. Vo všetkých náležitostiach
definujúcich štátnu športovú reprezentáciu rešpektujeme ich znenie, tak, aby mohla byť Zmluva čo najskôr
uzatvorená a preto Vám zasielame len tie najzákladnejšie pripomienky k marketingovým statiam, ktoré považujeme
za najdôležitejšie pre uzatvorenie Zmluvy.
I.

Zmluva o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie
i.

Osobnostné práva
Aktuálne znenie ust. čl. 5 bod 9, 10 a 11 zmluvy, v zmysle ktorých naše klientky udeľujú neobmedzený
súhlas na použitie svojich osobnostných práv považujeme za neprimeraný a veľký zásah do ich práv na
ochranu osobnosti. Aktuálne znenie ustanovenia o osobnostných právach našich klientiek neprimerane
presahuje účel zmluvy. Navrhujeme určiť presné vymedzenie rozsahu práv a osôb, ktorým naše klientky
udelia súhlas na použitie konkrétnych osobnostných práv. Konkrétne navrhujeme, aby osobnostné práva
mohli použiť len SZB, a to na presne vymedzené účely a osoby uvedené v dokumente "Marketingové
záväzky SZB pre športovcov a sezónu 2018/2019" len na marketingové účely po dobu
reprezentácie. Uvedenou úpravou sa nijakým spôsobom neobmedzia marketingové vzťahy medzi
sponzormi a SZB a zároveň sa zabezpečí väčšia ochrana osobnostných práv našich klientiek. V bode 10
uvedeného článku navrhujeme vypustiť podmienku udelenia písomného súhlasu zo strany SZB pre
športovca, ktorý sa v aktuálnom znení zmluvy vyžaduje na propagáciu iných osôb. Navrhujeme znenie,
podľa ktorého športovec bude môcť mimo reprezentačného obdobia a oficialnych reprezentačných akcii
propagovať osoby podľa vlastného výberu.

ii. Doba, na ktorú sa zmluva uzatvára
Klientky chcú uzavrieť zmluvu iba na dobu určitú, a to sezónu 2018/2019. Následne budeme mať
priestor na spoločné zhodnotenie spolupráce a nastavenie obojstranne výhodných pravidiel na
nasledujúce sezóny.
iii. Poistenie
Požadujeme úhradu úrazového poistenia pri výkone športu zo strany SZB.
Okrem uvedených výhrad, žiadame o doplnenie niektorých ustanovení zmluvy, a to:
i.

Znenie čl. 5 bod 2 písm. s) navrhujeme doplniť o presné určenie ktorých oficiálnych akcií sú športovkyne
povinné zúčastniť sa v konkrétnom roku resp. odkázať v zmluve na "Marketingové záväzky SZB pre
športovcov pre sezónu 2018/2019" (v upravenom znení), kde je uvedený presný počet organizovaných
podujatí zo strany marketingových partnerov, špeciálne v režime, kde športovkyne musia všetky tieto
marketingové aktivity vykonávať bez nároku na akúkoľvek odmenu.

ii. Schválenie osobného realizačného tímu klientiek deklarujete v zaslanom vyhlásení. Nevidíme dôvod, prečo
by toto schválenie nemohlo byť upravené priamo v zmluve o štátnej športovej reprezentácii s uvedením
úvodných personálií ako aj spôsobu financovania realizačného tímu. Taktiež je potrebné upraviť
financovanie nákladov realizačného tímu, ktoré sú spojené s účasťou na súťažiach.
iii. V aktuálnom znení čl. 5 bod 2 písm. p,s,t zmluvy navrhujeme zmeniť formulácia z „...podľa pokynov
zväzu...“ na novú formuláciu „...na základe dohody medzi zväzom a športovcom...“.
Máme za to, že doplnením resp. spresnením uvedených ustanovení zmluvy sú práva a povinnosti z nej vyplývajúce
jasne definované pre obe zmluvné strany a zároveň ostane zachovaná rovnosť zmluvných strán pri uzatváraní
záväzku.
II.

Marketingové záväzky SZB pre športovcov pre sezónu 2018/2019

Nestotožňujeme sa s aktuálnym znením uvedeného dokumentu. Nesúhlasíme s tým, aby klientky propagovali
sponzorov aj na svojich súkromných účtoch sociálnych sietí (facebook a instagram), keďže sa jedná o ich osobné
kontá, ktoré si zriadili na súkromnú osobnú konverzáciu.
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Uvedené podmienky považujeme za zásadné a bez ich zohľadnenia klientky nepristúpia k podpisu zmluvy o štátnej
športovej reprezentácii. Máme za to, že uvedené požiadavky odzrkadľujú záujem klientiek ochrániť svoju osobu a
zároveň neobmedzujú SZB vo vzťahoch voči marketingovým partnerom a ďalším osobám.
S pozdravom / Best regards
Mgr. Monika Ivanová
advokátsky koncipient
Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o.
POBOČKA TATRANSKÁ LOMNICA:
Tatranská Lomnica 140/40, 059 60 Vysoké Tatry

tel.: (+421) ‐ 915‐ 999‐ 751
e‐mail: ivanova@gplegal.eu
e‐mail: sekretariat@gplegal.eu
BRATISLAVA | ŽILINA | KOŠICE | B. BYSTRICA | T. LOMNICA
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Nominačných kritérií SZB na podujatia Reprezentačného družstva Juniorov, Junioriek,
Kadetov a Kadetiek v sezóne 2018/2019
I.a II.JUC - Lenzerheide(12.-16.12.2019 a Preamon(17.-23.12.2019):
- nominovať 3 pretekárov + 3 pretekárky z kontrolných pretekov (RP+SP) v Obertiliachu
27 - 28.11.2018 - Kašper body 2/2 (dvaja z rebríčka + jeden na výber reprezentačného
trénera)
- ďalší 2 z rebríčka KP sa môžu zúčastniť JUC na vlastné náklady

MS JaK - Osrblie (26.1. - 3.2.2019)

Juniori+ky:
- nominovať 4 pretekárov + 4 pretekárky
- nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 40. miesta na II.a III. IBU Cupe
- nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 15. miesta na I. a II. JUC
- do počtu 4 doplniť na návrh reprezentačného trénera po dvoch kolách nominačných
pretekov (29.-30.12.208, a 12.-13.1.2019) - zo 4/2najlepšie - Kašper body
Kadeti+ky:
- nominovať 4 pretekárov + 4 pretekárky
- nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 15. miesta na I. a II. JUC
- do počtu 4 doplniť na návrh reprezentačného trénera po dvoch kolách nominačných
pretekov (29.-30.12.208, a12.-13.1.2019) - zo 4/2 najlepšie - Kašper body.

MEJ - Sjusjoen (3.-11.3.2019) + III.JUC - Torsby (25.2.-3.3.2019)
- nominovať 4 pretekárov + 4 pretekárky
- nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 15. miesta na MS JaK
- do počtu 4 doplniť na návrh reprezentačného trénera po dvoch pretekoch na MSR
(23.-24.2.2019) - 2/2 štarty - Kašper body.

Nominačných kritérií SZB na podujatia Reprezentačného Družstva Junioriek a Kadetiek
v sezóne 2018/2019
RD J aK
JIBC - (13.12. - 16.12.2018) – Lenzerheide
JIBC - (17.12. - 22.12.2018) – Premanon
nominovať 3 pretekárok z nominačných pretekoch 27.-28.11.2018 v Obertilliach kašper body
2/2 ....
MS JaK - (25.1. - 3.2.2019) - Osrblie
- nominovať 4 pretekárky
- nominovať 3 pretekárky, z nominačných pretekov 29.-30.12.2018, 12-13.1.2019 + 1 na
výber trénera kašper body 4/2

ME - (4.3. - 10.3.2019) - Sjusjoen
- nominovať 4 pretekárky
- vychádza z nominačných pretekov 29.-30.12.2018 a 12-13.1.2019, z MSJaK v Osrblí a MSR
23-24.2.2019
Pozn.: Nakoľko počas MEJ sú u nás maturitné skúšky, nie všetky dievčatá budú môcť na MEJ
štartovať.

Zápis zo zasadnutia TMK
Banská Bystrica, 05. 11.2018
Začiatok zasadnutia: 14:00
Koniec zasadnutia: 17:20
Prítomní: M. Matiaško, D. Šimočko, L. Daubner, A. Murínová, M. Gašperčík, J. Kamenský, F. Kramla
Prizvaní: T. Fusko, A. Hôrčiková
Ospravedlnení:D. Kuzmin
Program
1. Otvorenie
2. Prerokovanie nominačných kritérií na medzinárodné súťaže
3. Prerokovanie počtov a zloženie družstiev na medzinárodné súťaže
4. Rôzne

1. Otvorenie
Viceprezident SZB Marek Matiaško privítal všetkých prítomných na oponentúrach HŠP pre rok 2018/2019.
2. Prerokovanie nominačných kritérií na medzinárodné súťaže

Logistika - Svetové poháre
Tréningová skupina Murínová
Osobná trénerka A. Murínová predložila návrh logistiky pre SP na sezónu 2018/2019 pre ich tréningovú
skupinu (viď. prílohu).
Ďalej uviedla, že sa po prvom trimestri rozhodnú, či sa zúčastnia SP v Canade a USA. Predbežne sa
zúčastnia len SP v Canade a podľa aktuálneho poradia v rebríčku SP možno aj USA. Ivona pravdepodobne
nepôjde do zámoria.
OME Raubich: Anka len v prípade, že tam pôjdu letecky, čo podporil aj Fusko a Matiaško.
Požiadavka
Prípravu v Anterselve žiada uhradiť z rozpočtu SZB nakoľko nepôjdu Ameriku. (V decembri si dáme informáciu).
WCH Ostersund: požiadavka, aby cestoval celý RT fialky letecky. A rovnako aj Oslo.
Požiadavka na preplatenie PHM Ženy na využívané súkromné vozidlo značky MAN.
RD B tím - IBU cup
Realizačný tím:
Šimočko, Daubner, 1 servismen
December II. IBU cup + III. IBU cup
Navrhované počty : 4 muži + 3 ženy + 1 servis + 2 tréneri.
Požadované autá: Crafter + Spacetourer
Obertilliach príprava od 19.11.-10.12.2018 následne pokračujú na II. IBU cup RIdnaun a priamo pokračujú
na III. IBU cup do Obertilliachu.
RD Juniori/ky - JIBU cup
Realizačný tím :
Gašperčík, Kamenský, 1 servismen
December I. JIBU cup + II. JIBU cup
Navrhované počty: 3 juniori + 3 juniorky + 2 tréneri + 1 servismen.
Reprezentačný tréner M. Gašperčík predložil návrh kritérií pre Juniorské IBU cupy a tiež nominačné
kritéria na MSJaK (viď príloha).
Nominačné preteky sa budú konať v Obertilliachu 27. 11. - 28.11.2018.

Zodpovedný tréner Milan Gašperčík požaduje zabezpečiť dopravu: Lady team + Crafter na otočku + J.
Kamenský klubové auto (Pripraviť zmluvu).

Navrhované dodatočné počty: Ďalší a to 4. a 5. umiestnený pretekár v rebríčku po nominačných pretekov
má možnosť štartu na vlastné náklady.
3. Rôzne
EYOF
Nominovať 4 Kadeti + 4 kadetky podľa rebríčka nominačných pretekov.
Nominačné preteky (29.-30.12. 2018 a 12.-13.1.2019).
Tréner: Filip Kramla.
SZU
Nominačné kritéria, počty a realizačný tím pre SZU v Krasnojarsku, budú navrhnuté na najbližšom
zasadnutí TMK 30.12.2018.
- Dušan Šimočko a Lukáš Daubner otvorili otázku ich finančného ohodnotenia zo strany SZB. T. Fusko
odpovedal, že túto otázku budú riešiť na prezídiu 9.11.2018
- Lukáš Daubner chcel vysvetliť lekárske prehliadky kvôli štartu na VP. Úloha pre VP pre ŠŠR.
- Fusko prezentoval trénerom ponuku od spoločnosti sportmindhdts týkajúcu sa mentálnej prípravy
športovcov.

Predseda TMK M. Matiaško poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Súčasťou zápisu sú plány prípravy schválených RD na sezónu 2018/2019.

Zapísala: Andrea Hôrčiková
športový referent

Návrh nominácie reprezentačných družstiev pre prezídium od VP pre ŠŠR
na sezónu 2018 - 19

RD MUŽI A:
zloženie realizačného tímu:
Vedúci tréner RD:

Marek Matiaško

Tréner muži A:

Daniel Kuzmin

Asistent:

Tomáš Kos

servis :

Blondeau Fabien, Blondeau Babtiste, Juraj Valenta

fyzioterapeut:

1 x VŠC

návrh športovcov:

Kazár Matej
Otčenáš Martin
Hasilla Tomáš
Bartko Šimon
Šima Michal

Nominačné kritériá na svetové poháre:
Nominovať 3 športovcov podľa výsledkov v sezóne + 1 na výber trénera podľa aktuálnej
formy.
Nominačné kritériá na MS Ostersund:
Nominovať 3 športovcov podľa výsledkov v svetovom a európskom pohári + 1 na výber
trénera podľa aktuálnej formy.

RD ŽENY A:
zloženie realizačného tímu:
Vedúci tréner RD:

Marek Matiaško

Osobní tréneri:

Kuzmin Daniel, Murínová Anna, Bajčičák Martin

servis :

Blondeau Fabien, Blondeau Babtiste, Juraj Valenta

Fyzioterapeut:

1 x VŠC

Návrh športovcov:

Kuzmina Anastasia, Poliaková Terézia,

Podmienečne nominovať:

Fialková Paulína, Fialková Ivona

Nominačné kritériá na svetové poháre:
Nominovať 3 športovcov podľa výsledkov v sezóne + 1 na výber Vedúceho trénera podľa
aktuálnej formy.

Nominačné kritériá na MS Ostersund:
Nominovať 3 športovcov podľa výsledkov v svetovom a európskom pohári + 1 na výber
Vedúceho trénera podľa aktuálnej formy.

Reprezentačné Družstvá B: IBU CUP
Zloženie realizačného tímu:
Vedúci tréner:
Servis:
Zloženie družstva:

Marek Matiaško
Ondrej Kosztolányi, Samuel Závalec

Baloga Matej
Valenta Róbert
Lepeň Matej

Machyniaková Veronika
Smerčiaková Aneta
Podmienečne nominovať:

Pustovalová Yana

Nominačné kritériá na IBU CUP:
Nominovať 5 športovcov zaradených do B tímu + jeden muž zo SP.

Nominačné kritériá na OME:
Nominovať 4 mužov a 4 ženy.
Nominovať 2 zo SP + 2 muži, juniori najlepší po MSJaK na výber trénera.
nominovať 2 z SP + 2 ženy, juniorky najlepšie po MSJaK na výber trénera.

RD Juniori, Juniorky, kadeti, kadetky:

I.a II.JUC - Lenzerheide(12.-16.12.2019 a Preamon(17.-23.12.2019)
nominovať 3 pretekárov + 3 pretekárky z kontrolných pretekov (RP+SP) v Obertiliachu 27 28.11.2018 - Kašper body 2/2 (dvaja (dve) z rebríčka + jeden (jedna) na výber
reprezentačných trénerov) ďalší 2 z rebríčka KP sa môžu zúčastniť JUC na vlastné náklady.

MS JaK - Osrblie (26.1. - 3.2.2019)
Juniori+ky:
nominovať 4 pretekárov + 4 pretekárky
nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 40. miesta na II.a III. IBU Cupe
nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 15. miesta na I. a II. JUCdo počtu 4 doplniť na
návrh reprezentačných trénerov po dvoch kolách nominačných pretekov (29.-30.12.208, a
12.-13.1.2019) - zo 4/2najlepšie - Kašper body

Kadeti+ky:
nominovať 4 pretekárov + 4 pretekárky
nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 15. miesta na I. a II. JUC
do počtu 4 doplniť na návrh reprezentačného trénera po dvoch kolách nominačných pretekov
(29.-30.12.208, a12.-13.1.2019) - zo 4/2 najlepšie - Kašper body.

MEJ - Sjusjoen (3.-11.3.2019) + III.JUC - Torsby (25.2.-3.3.2019)
nominovať 4 pretekárov + 4 pretekárky
nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 15. miesta na MS JaK
do počtu 4 doplniť na návrh reprezentačných trénerov (dievčatá, chlapci) po dvoch pretekoch
na MSR
(23.-24.2.2019) - 2/2 štarty - Kašper body.

EYOF 9.2 -16.2.2019
nominovať 4 pretekárov + 4 pretekárky z rebríčka VP
nominačných pretekov (29.-30.12.2018, a12.-13.1.2019) - zo 4/2najlepšie - Kašper body
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Parcela registra C, 538/10
Banskobystrický kraj > Banská Bystrica > Banská Bystrica > k.ú. Banská Bystrica

_____________________________________________________________________________________________________________
Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS . Nepoužiteľné na právne úkony.
Dátum: 9.11.2018

(1/2)
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Číslo listu vlastníctva

2125
Výmera parcely v m2

221
Katastrálne územie

Banská Bystrica (801062)
Obec

Banská Bystrica
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
Údaje platné k dátumu

07. 11. 2018

Druh chránenej nehnuteľnosti (0)

Neexistuje záznam
Stavba (0)

Neexistuje záznam
Vlastník (1)
●

1. Slovenský zväz biatlonu, Partizánska cesta 71, Banská Bystrica, PSČ 974 01, SR (Podiel: 1/1)

_____________________________________________________________________________________________________________
Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS . Nepoužiteľné na právne úkony.
Dátum: 9.11.2018

(2/2)

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
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Parcela registra E, 221/20
Banskobystrický kraj > Brezno > Osrblie > k.ú. Osrblie

_____________________________________________________________________________________________________________
Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS . Nepoužiteľné na právne úkony.
Dátum: 9.11.2018

(1/2)
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Číslo listu vlastníctva

568
Výmera parcely v m2

2618
Katastrálne územie

Osrblie (844519)
Obec

Osrblie
Druh pozemku

Trvalý trávny porast
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
Údaje platné k dátumu

07. 11. 2018

Vlastník (1)
●

1. Spišiak Silvester r. Spišiak (prímenie Kramov) (Podiel: 1/1)

_____________________________________________________________________________________________________________
Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS . Nepoužiteľné na právne úkony.
Dátum: 9.11.2018

(2/2)
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Parcela registra C, 1143
Banskobystrický kraj > Brezno > Osrblie > k.ú. Osrblie

_____________________________________________________________________________________________________________
Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS . Nepoužiteľné na právne úkony.
Dátum: 9.11.2018

(1/2)

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
_____________________________________________________________________________________________________________

Číslo listu vlastníctva

602
Výmera parcely v m2

45
Katastrálne územie

Osrblie (844519)
Obec

Osrblie
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
Údaje platné k dátumu

07. 11. 2018

Druh chránenej nehnuteľnosti (0)

Neexistuje záznam
Stavba (0)

Neexistuje záznam
Vlastník (1)
●

1. Leitnerová Mária r. Molotová, ((zom. 7.8.1993, Osrblie, m.Ján)) (Podiel: 1/1)

_____________________________________________________________________________________________________________
Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS . Nepoužiteľné na právne úkony.
Dátum: 9.11.2018

(2/2)

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
_____________________________________________________________________________________________________________

Parcela registra E, 221/19
Banskobystrický kraj > Brezno > Osrblie > k.ú. Osrblie

_____________________________________________________________________________________________________________
Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS . Nepoužiteľné na právne úkony.
Dátum: 9.11.2018

(1/2)

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
_____________________________________________________________________________________________________________

Číslo listu vlastníctva

656
Výmera parcely v m2

1062
Katastrálne územie

Osrblie (844519)
Obec

Osrblie
Druh pozemku

Trvalý trávny porast
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
Údaje platné k dátumu

07. 11. 2018

Vlastník (1)
●

2. Ďurkovič Peter r. Ďurkovič, MDŽ 830/4, Sliač - Rybáre, PSČ 962 31, SR (Podiel: 1/1)

_____________________________________________________________________________________________________________
Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS . Nepoužiteľné na právne úkony.
Dátum: 9.11.2018

(2/2)

