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Dôvodová správa
Dňa 12.7.2018 bolo mestu Piešťany doručené zo strany spoločnosti ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.
Oznámenie o prechode práv a pohľadávok ako aj povinností a záväzkov v dôsledku predaja
časti podniku. Spoločnosť ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. ako predávajúci a spoločnosť Športový
hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o. ako kupujúci uzavreli dňa 31.5.2018 zmluvu o predaji časti
podniku, týkajúcu sa časti podniku, v ktorej sa vykonáva podnikateľská činnosť v oblasti
športu (konkrétne ľadového hokeja), čo zahŕňa okrem iného prevádzku ľadovej plochy
a starostlivosť o zimný štadión.
V dôsledku uzatvorenia tejto zmluvy a v dôsledku aplikácie zákonných ustanovení § 476
a nasl. Obchodného zákonníka, došlo k prechodu všetkých práv/pohľadávok a povinností
/záväzkov týkajúcich sa hokejovej časti podniku predávajúceho na kupujúceho Športový
hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o.
Podľa vyjadrenia spoločnosti „bolo a je jej ambíciou zlepšiť ekonomické, technické
a personálne zázemie, pri zachovaní toho starého, čo bolo dobré, a ďalej rozvíjať hokej
a ľadový šport, vrátane štadióna v meste Piešťany“.
Zmluvou o predaji časti podniku sa na kupujúceho súčasne previedli práva a záväzky
z existujúcich právnych vzťahov (vstúpil do existujúcich právnych vzťahov a nahradil
predávajúceho), napr. práva a záväzky z nájomných zmlúv, poistných zmlúv a iných zmlúv
bez súhlasu druhej zmluvnej strany.
Dňa 26.5.2006 bola uzatvorená Zmluva o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov
č. 3090605 medzi prenajímateľom Mestom Piešťany a nájomcom ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.,
predmetom ktorej bol nájom nebytových priestorov zimného štadióna s príslušenstvom,
okrem JÁGR´S BARu.
Dňa 28.12.2007 bol uzatvorený Dodatok č.1, predmetom ktorého bol zvýšený finančný
príspevok na médiá (v roku 2007 do 5,5 mil. Sk) a rozšírenie verejného korčuľovania počas
sviatkov a školských prázdnin. Dňa 27.11.2008 bol uzatvorený Dodatok č. 2, ktorým bol
zvýšený finančný príspevok na médiá (v roku 2008 do 5,5 mil. Sk). Dňa 30.12.2009 bol
uzatvorený Dodatok č. 3, ktorým bol upravený predmet nájmu, investície a finančný
príspevok na médiá (tento bol zjednotený na sumu do 149 373 €/rok). Dňa 23.4.2010 bol
uzatvorený Dodatok č. 4, ktorým bol daný súhlas prenajímateľa s uskutočnením technického
zhodnotenia-modernizácia osvetlenia zimného štadióna. Dňa 9.9.2010 bol uzatvorený
Dodatok č. 5, ktorým bol daný súhlas prenajímateľa s uskutočnením technického
zhodnotenia - rekonštrukcie kondenzačnej strany chladiaceho systému zimného štadióna
a opravou kompenzačného rozvádzača el. energie. Dňa 25.7.2011 bol uzatvorený Dodatok
č. 6, ktorým bol doplnený predmet nájmu o pozemok pod budovou zimného štadióna
s prístavbami; bol doplnený rozsah vykonania opráv a bol daný súhlas s vykonaním
investície. Dňa 14.8.2013 bol uzatvorený Dodatok č. 7, ktorým bol daný súhlas prenajímateľa
s uskutočnením opravy - výmena sedačiek na tribúnach zimného štadióna a technického
zhodnotenia – vonkajšie opláštenie zimného štadióna. Dňa 1.7.2014 bol uzatvorený Dodatok
č. 8, ktorým sa v roku 2014 zvýšila suma na preplatenie médií (do 189 373 €). Dodatkom č. 9
zo dňa 10.8.2015 sa zvýšila suma na preplatenie médií v roku 2015, a to max. 200 000,- €
ročne. Dodatkom č. 10 zo dňa 12.8.2016 sa zvýšila suma na preplatenie médií v rokoch
2016-2018, a to max. 199 373,- € ročne, so záväzkom bezplatného korčuľovania
pre verejnosť a školy.
Dňa 17.5.2018 bol na MsZ predložený materiál týkajúci sa predbežného súhlasu mesta
na realizáciu investičného zámeru „Prístavba kabín pre mládež“ na Zimnom štadióne
v Piešťanoch nájomcom ako aj zámer prenajať ďalšie pozemky mesta na jeho realizáciu.
Boli prijaté nasledovné uznesenia:
- Uznesením MsZ č. 63/2018 bol schválený mandát vedeniu mesta rokovať
s nájomcom o dodatku k základnej zmluve tak, aby realizované investície boli
pri ukončení zmluvy prevedené na mesto v nulovej hodnote.
- Uznesením MsZ č. 64/2018 bol schválený pod bodom

A/ predbežný súhlas Mesta Piešťany ako prenajímateľa na realizáciu investičného zámeru
„Prístavba kabín pre mládež“ na Zimnom štadióne v Piešťanoch pre ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.
ako nájomcu.
B/ bol schválený zámer prenajať pozemky parc. č.10140/11 vo výmere 324 m2, zast. pl.
a nádvoria a parc. registra „C“ č.10140/12 vo výmere 122 m2, zast. pl. a nádvoria,
vytvorených Geometrickým plánom č.98/2018 na oddelenie pozemkov parc. č.10140/11
a 10140/12 zo dňa 27.3.2018, z parciel č.10140/1 a č.10140/8 zapísaných v LV č.5700,
k. ú. Piešťany ako vlastníctvo Mesta Piešťany pre ŠHK 37 Piešťany, s. r. o., Hlboká 92,
921 01 Piešťany, IČO 36274232, ako nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
§9a ods.9. písm. c) zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1, písm. c) – nájom
pozemkov mesta z dôvodu realizácie prístavby Zimného štadióna v Piešťanoch – kabíny
pre mládež s podmienkou, že súčasný nájomca parc. č. 10140/8 požiada Mesto Piešťany
o úpravu predmetu nájmu a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. doloží úradne overený Geometrický plán
č. 98/2018.
Vzhľadom k tomu, že dňa 26.5.2016 bola podpísaná s účinnosťou od 8.6.2016 Zmluva
o spolupráci č.1411605, uzatvorená medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja a Mestom
Piešťany, ktorá obsahuje záväzok mesta poskytnúť odo dňa právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia týkajúceho sa rekonštrukcie zimného štadióna – montáž mantinelov
a ochranných skiel na zimnom štadióne - v čase od 1. augusta do 30. apríla, denne zdarma
šesť hodín tréningu pre mládež v čase od 06:00 do 20:00 hod., bol doplnený aj bod 7. Čl. II.
Zmluvy o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č. 3090605, pretože tento záväzok
doposiaľ zapracovaný nebol.
Dňa 27.8.2019 bola mestskému úradu doručená žiadosť Športového hokejového klubu 37
Piešťany, s.r.o. o povolenie investičnej výstavby spolu s prílohami, a to vizualizácia projektu,
rozpočet projektu (cca 208 276,52 €) a overený geometrický plán (výmera parciel č.10140/11
a 10140/12 je vyššia po overení GP). Investičná akcia sa mala realizovať po pridelení štátnej
dotácie na podporu a rozvoj hokejovej infraštruktúry.
Dňa 15.8.2019 bola mestskému úradu doručená žiadosť Paralympijského centra, a,s,
o vypracovanie dodatku k Zmluve o nájme č.0491005 zo dňa 23.2.2010, ktorým sa poníži
výmera prenajatého pozemku, na ktorom sa má sčasti realizovať prístavba kabín k zimnému
štadiónu Športovým hokejovým klubom 37 Piešťany, s.r.o.
V zmysle vyššie uvedeného bol spracovaný návrh Dodatku č. 11, ktorý MsZ schválilo
uznesením č. 113/2019 na zasadnutí dňa 26.09.2019. Nájomca ho však odmietol podpísať.
Na základe uznesenia MsZ mesta Piešťany č. 184/2019, ktoré bolo prijaté na zasadnutí MsZ
dňa 12. 12. 2019, vykonal hlavný kontrolór Mesta Piešťany kontrolu č. 7/2020 Kontrola
plnenia Dodatku č. 10 k zmluve č. 3090605 uzavretej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37
Piešťany, s.r.o. Podľa jeho kontrolného zistenia: „zodpovední zamestnanci mesta
nepostupovali pri uhrádzaní skutočných nákladov za el. energiu, plyn, vodné a stočné
v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy č. 3090605 vrátane jej dodatkov a podľa platných
všeobecne záväzných právnych predpisov, vyčíslenie správnej výšky úhrad skutočných
nákladov za el. energiu, plyn, vodné a stočné je podrobne popísané v návrhu správy
o výsledku kontroly“, a to z nasledovných dôvodov:
„V čl. II, bod 6 zmluvy je uvedený záväzok prenajímateľa, že „bude uhrádzať skutočné
náklady na médiá počas trvania zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.“
V predmetnom článku zmluvy je použitý termín „skutočné náklady“ bez ďalšieho upresnenia
a podrobností. Podľa ústneho vyjadrenia zástupcov nájomcu zmluva vrátane dodatkov bola
uzatváraná s tým, že za úhradu skutočných nákladov za el. energiu, plyn, vodné a stočné
bola považovaná úhrada sumy faktúr za príslušné plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty
(ďalej aj „DPH“) prenajímateľom v dohodnutej celkovej maximálnej výške. Nakoľko však táto

skutočnosť nie je v zmluve ani v dodatku č. 10 nikde striktne uvedená, je potrebné skutočné
náklady definovať v zmysle príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych
predpisov. Nájomca zimného štadióna je platiteľom DPH. V zmysle §§ 63 až 70 Opatrenia
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove
pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, a podľa § 19, ods. 3, písm. k)
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov „skutočnými
nákladmi“ za el. energiu, plyn, vodné a stočné u nájomcu (nájomca je prihlásený k odberu
el. energie, plynu a vody u príslušných dodávateľov) je suma bez DPH, t. j. základ dane
uvedený na faktúre vystavenej dodávateľmi el. energie, plynu a vody.“
Mesto Piešťany je povinné uhrádzať nájomcovi aj naďalej faktúry s DPH, pretože inú
možnosť úhrady v zmysle zmluvy nemá. Zároveň však má záujem aj postupovať v zmysle
kontrolného zistenia hlavného kontrolóra. Z uvedených dôvodov sa preto v predloženom
návrhu Dodatku č. 11 vysporiadalo s úhradou médií spôsobom, že pojem „skutočné náklady“
nahradilo pojmom „skutočné výdavky“.

Návrh
D O D A T O K č. 11
k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605 zo dňa 26.5.2006
______________________________________________________________

Čl. I.
Zmluvné strany
Prenajímateľ :

Mesto Piešťany
zast. : Mgr. Peter Jančovič, PhD. – primátor mesta Piešťany
Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
IČO : 612031
DIČ : 2020537893
bankové spojenie : VÚB Piešťany
č. účtu: SK87 0200 0000 0000 3402 8212
(ďalej len prenajímateľ)

Nájomca

Športový hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o.
zast. : Jaroslav Lušňák – konateľ spoločnosti
Hlboká 92, 921 01 Piešťany
IČO : 44 731 124
IČ DPH: SK20228228720
bankové spojenie : UniCredit bank
číslo účtu: SK48 1111 0000 0014 9340 3004
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro,
vložka č. 42666/T
(ďalej len nájomca)

:

Dňa 31.5.2018 došlo k predaju časti podniku spoločnosti ŠHK 37 Piešťany, s.r.o., so sídlom
Hlboká 92, 92101 Piešťany, IČO:36 274 232, a to časti podniku vykonávajúcej podnikateľskú
činnosť v oblasti športu, najmä ľadového hokeja, na spoločnosť Športový hokejový klub 37
Piešťany, s.r.o. so sídlom Hlboká 92, 921 01 Piešťany, IČO 44 731 124. Súčasťou
prevedenej časti podniku boli aj zmluvné záväzky a práva, resp. aj Zmluva o nájme
nehnuteľností a nebytových priestorov č. 3090605 uzavretá s Mestom Piešťany zo dňa
26.5.2006 vrátane dodatkov č. 1-10 (ďalej len „Zmluva“). Uzatvorením zmluvy o predaji časti
podniku prešli na spoločnosť Športový hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o. všetky práva
a povinnosti z vyššie uvedenej Zmluvy a tento nájomný vzťah naďalej pokračuje
so spoločnosťou Športový hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o. ako nájomcom.
Čl. II.
Predmet úpravy
Predmetom tohto dodatku je:
1. Zmena označenia nájomcu na Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov
č.3090605 zo dňa 26.5.2006 a jej dodatkoch č. 1-10 (ďalej len „Zmluva“),
z pôvodného ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. na Športový hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o.
so sídlom Hlboká 92, 921 01 Piešťany, IČO: 44 731 124, resp. ako je uvedené
v Čl. I pri určení zmluvných strán a definícii pojmu „nájomca“.
2. Dohoda prenajímateľa a nájomcu ako zmluvných strán Zmluvy, že sa mení a dopĺňa
znenie Čl. II. bod 3., 4., 6., 7. a Čl. III. nasledovne:

Čl. II. Podmienky nájmu
- bod 3., sa nahrádza novým textom v znení:
Nájomca nie je oprávnený vykonávať stavebné úpravy alebo iné zmeny na predmete nájmu,
alebo akékoľvek technické zhodnotenie (napr. modernizáciu, rekonštrukciu, nadstavbu,
prístavbu, vstavbu) bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Projekt
a rozpočet každej stavebnej úpravy alebo inej úpravy alebo akéhokoľvek technického
zhodnotenia musí byť vopred s prenajímateľom odsúhlasený oprávnenými zástupcami
zmluvných strán v písomnej forme – dodatku k tejto zmluve a v súlade s platnými Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta, ktoré sú zverejnené na webovej stránke prenajímateľa.
- bod 4., posledný odsek sa nahrádza novým textom v znení:
Nájomca bude vykonané opravy evidovať v nákladoch a vykonané investície alebo technické
zhodnotenie viesť vo svojom majetku s tým, že vloženú investíciu alebo vykonané technické
zhodnotenie bude odpisovať podľa platných daňových zákonov. Po ukončení odpisovania
sa nájomca zrealizované investície alebo technické zhodnotenie vybudované na majetku
prenajímateľa zaväzuje ako darca darovať v nulovej zostatkovej hodnote prenajímateľovi,
a tento sa ich ako obdarovaný zaväzuje prijať. Vzhľadom na to, že nájomca realizoval
investície alebo technické zhodnotenie v oveľa vyššej sume ako bola odsúhlasená
prenajímateľom a doba ich odpisovania presiahne dobu nájmu, sa nájomca zaväzuje
pri skončení nájmu (aj predčasného) všetky zrealizované investície alebo technické
zhodnotenie vybudované na majetku prenajímateľa ako darca darovať v nulovej zostatkovej
hodnote prenajímateľovi, a tento sa ich ako obdarovaný zaväzuje prijať (ak darovanie bude
potrebné za účelom ich nadobudnutia do vlastníctva prenajímateľa), a to najneskôr
pri uplynutí doby nájmu v zmysle Čl. V. Zmluvy. Ide o prístavbu a reko hlavného vchodu,
prístavbu regeneračnej časti spolu s ubytovacou časťou (zaradené ako Hotel), roľbu,
modernizáciu osvetlenia. Nájomca nebude požadovať pri opravách a investíciách finančnú
spoluúčasť prenajímateľa.
- bod 6. sa nahrádza novým textom v znení:
a) Nájomca sa zaväzuje v plnom rozsahu prihlásiť k odberu médií u príslušných dodávateľov
(voda, elektrina, plyn) dňom účinnosti tejto Zmluvy.
b) Prenajímateľ sa zaväzuje uhrádzať nájomcovi skutočné výdavky na médiá najviac
do výšky 149 373 eur vrátane DPH ročne, okrem výdavkov na médiá v priestoroch
ubytovacej časti a kaviarne, nasledovne: Nájomca po uhradení faktúr za dodávku médií
vystaví prenajímateľovi faktúru, ktorou prefakturuje zaplatenú sumu, okrem výdavkov
na médiá v priestoroch ubytovacej časti a kaviarne. Prílohou prefakturovania budú kópie
zaplatených faktúr vystavených dodávateľmi médií. Prenajímateľ túto sumu uhradí
nájomcovi na jeho účet uvedený v tejto Zmluve v termíne do 8 dní od doručenia faktúry.
- bod 7. sa dopĺňa:
Nájomca sa zaväzuje poskytnúť v čase od 1. augusta do 30. apríla denne, zdarma šesť
hodín tréningu pre mládež v čase od 06:00 do 20:00 hod. v zmysle Zmluvy o spolupráci
č.1411605 zo dňa 26.5.2016, uzatvorenej medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja
a Mestom Piešťany.
Čl III. Účel nájmu
Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva nájomcovi k užívaniu majetok, označený v Čl. I. tejto
Zmluvy (ďalej len ("predmet nájmu"), aby slúžil výlučne v prospech rozvoja a na podporu
športu, najmä ľadovému hokeju, primerane na vykonávanie podnikateľských činností
nájomcu smerujúcich k podpore ľadového hokeja a tiež za účelom zveľadenia, ochrany
a zhodnotenia tohto majetku, jeho prevádzkovania, rekonštrukcie, prestavby a užívania.
Doplnkové činnosti charakteru služieb vykonávaných nájomcom v zhode s jeho predmetom
činnosti alebo na základe zmlúv s tretími osobami budú realizované za podmienky dodržania
"Zásad hospodárenia s majetkom mesta" v aktuálnom znení.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy, vrátane Dodatkov č .1 – 10, zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č.11 bol schválený uznesením MsZ č. .................. zo dňa.................
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok pred jeho podpisom prečítali, dodatok bol
uzavretý po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich skutočnej, slobodnej, vážnej a určitej
vôle, obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu s obsahom ho podpisujú oprávnení
zástupcovia oboch zmluvných strán.
5. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých tri sú
pre prenajímateľa a dve pre nájomcu.

V Piešťanoch dňa .................

V Piešťanoch dňa ....................

..............................................
Prenajímateľ :
Mesto Piešťany
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany

...................................................................
Nájomca :
Športový hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o.
Jaroslav Lušňák
konateľ spoločnosti

f \

Zmluva

o

predaji e a s t t podniku
c. 40/1964 Zb. Obchodneho zakonnlka v platnom znenf

uzatvorena podl'a § 476 a nasl. zakona

I.
Zmluvne strany

1.1

SHK 37 Piest'any, s.r.o., so sfdlom Hlboka 92, 921 01 Piest'any, ICO: 36 274 232, zaplsana
v Obchodnom registri Okresneho sudu Trnava, oddiel: Sro, vlozka c.: 17405/T, DIC:
2022041021, IC DPH: SK2022041021, konajuca prostrednfctvom Jaroslava l.usnaka, konatel'a,
ako predavajuci (d'alej ako .predavajucr'): a

1.2

Sportovy hokejovy klub 37 Piest'any, s.r.o., so sfdlom Hlboka 92, 921 01 Piest'any, ICO: 44
731 124, zaplsana v Obchodnom registri Okresneho sudu Nitra, oddiel: Sro, vlozka c.: 24609/N,
DIC: 2022828720, IC DPH: nie je platitefom DPH, konajuca prostrednfctvom Jaroslava
l.usnaka, konatel'a, ako kupujuc: {d'alej aka .kupujuci");

predavajuci a kupujuci d'alej spolu len ako .zmluvne strany" a ktorykolve« z nich len aka
.zmluvna strana".

II.
Ocel zmluvy

2.1

Predavajuci je obchodnou spolocnostou vykonavajucou podnikatetsku cinnost' vo viacerych
predmetoch podnikania, pricorn vykonava samostatne a od seba nezavisle s vyuzitlm
specifickych a presne specfikovanych hmotnycn, nehrnotnycn a osobnycn zloziek tohto
podnikania aka samostatne casti podniku:
(i)

(ii)

podnikanie v oblasti sportu (konkretne Iadoveho hokeja), co zahrna prevadzku l'adovej
plochy, starostlivost' o zimny stadion a jeho vyuzitie, fungovanie hokejoveho klubu
a jeho zazernia (a to ako hokejovehc klubu SHK 37 Piest'any, tak aj hokejovej rnladeze
HK HAVRANI), organizovanie bokejovych turnajov, sut'azt a sustredenl, trenerstva
Iadoveho hokeja a ine (d'alej len ,,Hokejova cast' podniku"); a
podnikanie v oblasti pohostinstva a gastron6mie, najrna prevadzky baru (d'alej len
.Pohostinska cast' podniku").

Vykon podnikatel'skej cinnosti predavajuceno v oboch vyssle uvedenych predmetoch
podnikania predstavuje sarnostatne orqanizacne zlozky (t.j. casti) podniku predavajuceho,
z ktorych kazda je zretel'ne odlfsitel'na jedna od druhej. Ziadna predmetna cast' podniku nie je
danovnfkom, ani samostatnou pravnou jednotkou, ani uctovnou jednotkou v zmysle zakona o
uctovnfctve, ale kazda z nich je samostatnou a oddelitefnou hospodarskou jednotkou.
Predavajuci je zaroven vylucnym vlastnikom alebo najomcom hmotnych a nehmotnych zloziek
a opravnenym a povinnym v zmysle zmluv potrebnych na vykon uvedenych vybranych
podnikatefskych cinnostf v kazdej z predmetnych castf podniku.
2.2

Predavajuci nema zaujem d'alej prevadzkovat' Hokejovu cast' podniku, lebo su s i'lou spojene
rozsiahle investicne povinnosti a vydavky a je dlhodobo stratovou zlozkou jeho podnikania
a preto za ucelom ozdravenia podniku ma zaujem tuto cast' podniku predat'.

2.3

Kupujuci je obchodnou spolocnost'ou vykonavajucou podnikatel'sku cinnost' vo viacerych
predmetoch podnikania, a ma zaujem d'alej rozsirovat' svoje podnikatefske cinnosti, pricom ma
zaujem podnikat' v oblasti fadovych sportov, najma hokeja a suvisiacich sportovych a
trenerskych cinnostf. Kupujuci, resp. jeho konatel', ma skusenosti s fungovanfm hokejovych
klubov a prevadzkou fadovych plOch aj zo zahranicia a ma kontakty potrebne na nadviazanie
spoluprace so zahranicnymi, najma kanadskymi hokejovymi klubmi. S ohl'adom na uvedene,
ma kupujuci zaujem kupit' Hokejovu cast' podniku predavajuceho a nasledne d'alej rozvijat'
podnikanie v tomto segmente na prospech prfslusneho hokejoveho klubu a vsetkych hracov.
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2.4

ucelom tejto zmluvy je teda odplatny prevod (predaj) Hokejovej casti podniku prsdavajuceho na
kupujuceho, a to so vsetkyrn: pravarni a povinnost'ami a hmotnvrnt, nehmotnyrnl aj osobnyrni

zlozkarni podnikania, ktore tvoria Hokejovu cast' podniku. Predavajuci ma zaujern ukoncit' svoju
podnikatelsku cinnost' v Hokejovej casti podniku, hoci si je vedorny, ze aj nad'alej bude rucit' za
splnenie prevedenych zavazkov. Kupujuci ma zaujem nadobudnut' Hokejovu cast' podniku
predavajuceho, vstupir namiesto neho do vsetkych jeho zmluvnych prav a povinnostf
vzt'ahujucich sa k casti kupovaneho podniku a riadne ich plnit' a vykonavat' a d'alej rozvljat'
Hokejovu cast' podniku.
Ill.
Predmet zmluvy

3.1

Predavajuci tyrnto prevadza na kupujuceho a kupujuci prijfma vlastnfcke pravo k veciam, ine
prava a ine majetkove hodnoty, ktore sluzia prevaozkovaniu Hokejovej casti podniku, ako je tato
cast' podniku blizsie urcena v clanku IV. nizsie.

3.2

Kupujuci tyrnto prebera zavazky predavajuceho suvislace s Hokejovou cast'ou podniku, ako je
tato cast' podniku blizsie urcena v ctanku IV. nizsie.

3.3

Kupujuci sa zaroven zavazuje zaplatit' predavajucemu kupnu cenu za predavanu cast' podniku,
ako je tato cena dojednana a jej splatnost' a ostatne ptatobne podmienky dojednane v clanku V.
nizsie.

3.4

Predavajuci sa zavazu]e fyzicky odovzdat' kupujucemu a kupujuci sa zavazu]e prevziat' vsetky
veci a ostatne majetkove hodnoty, tvoriace (spolu s ostatnymi zlozkami) cast' podniku, pri
ktorych je ich fyzicke odovzdanie mozne, bezprostredne po uzavretf tajto zmluvy, t.j. v den jej
uzavretia, najneskor vsak do 3 dni po jej uzatvorenf, a to vratane vsetkych platnych a ucinnych
zmluv, neuhradenych faktur, pracovnych zmluv, osobnych zloziek a mzdovych listov
zamestnancov, zarucnych listov a inych dokumentov suvisiacich s predavanou cast'ou podniku.
IV.
Predmet predaja - prevadzana cast' podniku

4.1

Predmetom predaja je Hokejova cast' podniku, v ktorej sa vykonava podnikatel'ska cinnost'
v oblasti sportu (konkretne l'adoveho hokeja), co zahrna prevadzku l'adovej plochy a
starostlivost' o zimny stadi6n ,,Easton Arena" v Piest'anoch (upratovanie a cistenie stadi6na,
udrzbu a investicie v rozsahu prfslusnej najomnej zmluvy s Mestom Piest'any), vyuzitie tohto
zimneho stadi6na (vratane prava davat' ho do podnajmu), fungovanie hokejoveho klubu
seniorov $HK 37 Piest'any a juniorov HK Havrani a ich zazemia, organizovanie hokejovych
turnajov, sut'azi a sustredeni, vychova hokejovej sportovej mladeze, trenerstva radoveho hokeja
a podobne, a to v predmetoch podnikania: prevadzkovanie telovychovnych zariadenf,
arganizovanie telovychavnych kurzav, prevadzkavanie zariadeni sluziacich na regeneraciu
a rekandiciu, prenajam nehnuternosti s paskytovanim inych nez zakladnych sluzieb spajenych
s prenajmam, cistiace a upratavacie prace, zabezpecovanie sluzieb potrebnych na prevadzku
objektov, zariadenl a budov, vydavatel'ska cinnast', reklamna a prapagacna cinnost',
arganizovanie a usporaduvanie kulturnych, spartavych a spolacenskych podujatf, prenajom
sportoveho zariadenia, vykon specializovanych cinnasti v ablasti telesnej kultury - trener
fadaveho hokeja, ktoru tvori subor tychto hmotnych, nehmotnych a osabnych zlaziek
padnikania:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

dlhadaby hmatny majetok, aka je uvedeny v prflohe c. 1 tejta zmluvy;
drabny majetok, ako je uvedeny v prrlohe c. 2 tejta zmluvy;
zmluvne vzt'ahy (uzatvarene platne a ucinne zmluvy) a z nich vyplyvajuce prava a
pohfadavky ako aj pavinnosti a zavazky predavajuceha, ktare prechadzaju na
kupujuceha, s abchodnymi zmluvnymi partnermi - dadavatermi, ako su uvedene
v prilohe c. 3 tejto zmluvy;
zmluvne vzt'ahy (uzatvarene platne a ucinne zmluvy) a z nich vyplyvajuce prava a
pahl'adavky ako aj pavinnosti a zavazky predavajuceha, ktare prechadzaju na
kupujuceho, s abchadnymi zmluvnymi partnermi - odberatel'mi, aka su uvedene
v prilahe c. 4 tejta zmluvy;

Strana 2 z 17

(v)

(vi)
(vii)
(viii)

zmluvne vzt'ahy (uzatvorene platne a ucinne zmluvy) a z nich vyplyvajuce prava a
pohradavky ako aj povinnosti a zavazky prsdavajuceho, ktore prschadzaju na
kupujuceho, so zamestnancami predavajuceho, ako su uvedene v prllohe c. 5 tejto
zmluvy;
supis neuhradenych pohladavok predavajuceho, ktore su zrnluvneho charakteru,
vratane prlslusnych faktur, aka su uvedene v prflohe c. 6 tejto zmluvy;
supis neuhradenych zavazkov predavaiuceho, ktore su zrnluvneho charakteru, vratane
prlslusnych faktur, aka su uvedene v prllohe c. 7 tejto zmluvy;
prava prternysetneho a dusevneho vlastnfctva, najrna vsetky prava k:

a.

(ix)
(x)

otlclalnernu logu hokejoveho klubu SHK 37 Piestany a nokejoveno klubu
HAVRANI, ako je logo vyobrazene v prflohe c. 8 tejto zmluvy (v pripade ciernobielej
nace zmluvy platl, ze logo je modro-zlto-blele); ako aj vsetky prava k
b. domene, webovemu sidlu a internetovej webovej stranke www.shk37piestany.sk a
www.shk37.sk a dalej
c. profilu na Facebooku: "SHK 37 Piest'any"
d. profilu na lnstagrame: "SHK 37 Piest'any":
prava a povinnosti vyplyvajuce z a suvisiace s rozpracovanyrni projektami a ziadostarni,
aka su tieto definovane v prllone c. 9 tejto zmluvy;
podkladove dokumenty tvoriace know-how podnikatel'skej cinnosti Hokejovej casti
podniku, najrna pracovne postupy, orqanizacna struktura, navody a tipy relevantne pre
prevadzkovanie Hokejovej casti podniku, ktore budu odovzdane pri uzavreti tejto
zmluvy, avsak s onraoorn na ich charakter nebudu prilohou zmluvy, kedze predstavuju
obchodne tajomstvo a pozivaju zvysenu mieru ochrany a utajenia.

4.2

Kupujuci berie na vedomie, ze v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR na neho
prechadzaju prava a zavazky suvisiace s kupovanou Hokejovou cast'ou podniku,. ktore su
sukromnopravnej povahy, t.j. tie, ktore vznikli na zaklade noriem suhomneho prava, napr.
Obcianskeho zakonnika (poistne zmluvy, najomne zmluvy na nehnutel'nosti), Obchodneho
zakonnfka, Zakonnfka prace a ine. Neprechadzaju vsak na neho zavazky ani prava, ktore
vznikli na zaklade noriem verejneho prava, t.j. neprechadzaju na neho prislusne povolenia
vykonavat' predmet podnikania kupovanej casti podniku vydane prislusnymi organmi verejnej
moci, a tieto si musf kupujuci vybavit' sam.

4.3

Predavajuci berie na vedomie, ze v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR vsetky
povinnosti vzt'ahujuce sa na predavajuci podnik, ktore mu vznikli vo vzt'ahu k organom verejnej
moci, najma financnej sprave (danovemu uradu), Socialnej poist'ovni, zdravotnym poist'ovniam
a inym organom verejnej moci alebo voci statnemu rozpoctu na zaklade noriem verejneho prava
nie su a nemO:zu byt' predmetom prevodu a ostavaju predavajucemu, ktory je povinny ich splnit'.

4.4

Predavajuci aj kupujuci potvrdzuju, ze kupujuci sa ma na zaklade ich spolocnej vole stat' aka
novy prevadzkovatel' a vlastnik Hokejovej casti podniku, na ktoreho presii vsetky
sukromnopravne prava/pohfadavky a povinnosti/zavazky suvisiace s Hokejovou cast'ou
podniku, clenom Slovenskeho zvazu radoveho hokeja (d'alej len ,,SZL'.H") namiesto
predavajuceho. Vsetky prava a povinnosti, pohl'adavky a zavazky predavajuceho voci SZL'.H
a SZL'.H voci predavajucemu prechadzaju na kupujuceho v celom rozsahu, pricom doterajsie
cislo clena a k6d klubu predavajuceho v SZL'.H pripadne kupujucemu. Uvedene sa tyka ako
SHK 37 Piest'any s k6dom klubu ,,PIS" a cfslom clena ,,099", tak aj HK HAVRANI Piest'any
s k6dom klubu ,,HKH" a cfslom clena ,,199".

V.
Kupna cena
5.1

Zmluvne strany sa dohodli, ze kupna cena za prevadzanu cast' podniku (vid' cl. IV. vyssie) je
EUR (slovom:llmllteur) (d'alej len ,,kupna cena"), a to vzhl'adom na majetok a
zavazky spolocnosti a taktiez na skutocnost', ze Hokejova cast' podniku je dlhodobo v strate
a nevykazuje ziaden zisk.

5.2

Kupna cena je splatna v den podpisu tejto zmluvy v hotovosti.
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5.3

Zmluvne strany sa dohodli, ze ustanovenie § 482 Obchodneho zakonnlka sa vzhl'adom na
komplikovanost' ocenenia know-how, ktorym disponuje zamestnanci, ktorf vykonavaju pracu
v prevadzanej casti podniku, a prechadzaju na kupujuceho, neuplatni.
VI.
Ostatne prava a povinnosti zmluvnych stran

6.1

6.2

Zrnluvne strany suhlasia, ze prflohy c. 1 az 9 tejto zmluvy budu sluzit' aj ako odovzdavacie
protokoly, pricom poznarnka .odovzdane" alebo znacka ,,...J" bude znamenat', ze predrnetna vec
bola odovzdana kupujucernu a prevzata kupujucirn. Ak bude tato poznarnka alebo znacka pri
nazve zmluvy, bude znamenat' odovzdanie a prevzatie prlslusneho ptsomneho vyhotovenia
tejto zmluvy kupujucirn. Ak bude tato poznamka alebo znacka pri pohtadavke alebo zavazku.
bude oznacovat' odovzdanie a prevzatie prtslusne] faktury, ktorou je tato pohtadavka alebo
zavazok takturovana/y. Tieto poznarnky a znacky vsak nebudu znamenat', ze coslo
k odovzdaniu vsetkych dokumentov a dokladov, ktore sa na danu polozku vzt'ahuju a ani
nebudu zbavovat' prsdavajuceho povinnosti tieto dokumenty a doklady kupujucemu odovzdat',
a to v lehote v zmysle bodu 6.4 tejto zmluvy.
Zrnluvne strany sa zavazulu podpisat' a odoslat' plsornne oznarnenie o prevzati zavazkov
sa k predavane] casti podniku kupujucim vsetkym dotknutyrn veritel'om
predavaiuceho a o prechode pohladavok vzt'ahujucich sa k predavanej casti podniku na
kupujuceho vsetkym dotknutyrn dlzntkorn predavajuceho. Vzor tohto oznamenia Je prilohou
10 tejto zmluvy. Oznamenie bude odoslane ako podpisana a naskenovana priloha e-mailom
tym veritel'om a dlznikom, s ktorymi predavajuci bezne e-mailom komunikoval. Ostatnym
veritel'om a dlznikom, ako aj tym veritel'om a dlznikom, ktori nepotvrdia dorucenie oznamenia emailom, bude oznamenie odoslane doporucene Slovenskou postou a.s. 11a naklady kupujuceho.
Ked'ze pohl'adavky predavajuceho nie su zabezpecene zaloznym pravom, rucenim ani inak, nie
je potrebne oznamenie osobam poskytujucim toto zabezpecenie.

vztahuiuctch

c.

6.3

Predavajuci berie na vedomie, ze ruci za splnenie prevedenych zavazkov kupujucim a tohto
rucitel'skeho zavazku sa nezbavi ani v pripade d'alsieho predaja prevadzanej casti podniku.

6.4

S pohl'adavkami, ktore prechadzaju na kupujuceho podl'a tejto zmluvy, prechadza na neho aj
prislusenstvo kazdej z pohl'adavok. Predavajuci oznamil kupujucemu, ze ziadna z pohl'adavok
nie je zabezpecena, a preto ziadne zabezpecenie neprechadza na kupujuceho. Predavajuci
bezodkladne po uzavreti tejto zmluvy, najneskor do 3 dni po jej uzatvoreni, odovzda
kupujucemu vsetky doklady a poskytne vsetky informacie tykajuce sa tychto pohl'adavok.

6.5

Dnom ucinnosti tejto zmluvy, t.j. dnom jej uzavretia, pripadne skor (z dovodu zabezpecenia
riadneho a bezproblemoveho prevodu v instituciach socialneho a zdravotneho poistenia) sa
kupujuci stane zamestnavatel'om zamestnancov uvedenych v prilohe c. 5 tejto zmluvy namiesto
predavajuceho, pricom nedojde k ziadnej zmene v pracovnych podmienkach a podmienkach
zamestnania tychto zamestnancov. Zmluvne strany oznamia predmetnu skutocnost', t.j. prechod
zamestnancov v zmysle § 28 a nasl. Zakonnika prace z predavajuceho na kupujuceho
prislusnym organom, t.j. najma Socialnej poist'ovni, zdravotnym poist'ovniam zamestnancov a
financnej sprave (danovemu uradu). Zmluvne strany potvrdzuju, ze dna 05.02.2018 doslo
k doruceniu pisomnej informacie v zmysle § 29 Zakonnika prace zamestnancom na pracovisku
a k prerokovaniu planovaneho predaja casti podniku so zamestnancami, pricom zamestnanci
nevzniesli ziadne vyhrady ani namietky voci planovanemu predaju casti podniku teda ani voci
ich prechodu ku kupujucemu aka ich novemu zamestnavatel'ovi (vid' priloha c. 11 tejto zmluvy).

a

6.6

Zmluvne strany sa dohodli, ze kupujuci je opravneny zmenit' svoje obchodne meno tak, aby
obsaho-v:alo oznacenie ,,SHK 37.Piest'any" alebo obdobne oznacenie, prip. aj aby znelo ,,SHK 37
Piest'any, s.r.o.". Predavajuci je povinny svoje obchodne meno zmenit' na ine tak, aby kupujuci
mohol realizovat' svoje pravo podl'a predchadzajucej vety tohto ustanovenia, a to najneskor do
30 dni po uzatvoreni tejto zmluvy. lnak vznikne kupujucemu voci predavajucemu pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR.

6.7

Predavajuci je povinny navrhnut' vykonanie zapisu o predaji casti podniku v obchodnom registri
najneskor do 5 dni po uzatvoreni tejto zmluvy.
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6.8

Predavajuci nerna vedomost' o ziadnycn vadach prevaczanych vecl, prav ani inych majetkovych
hodnot. Ak sa toto jeho vyhlasenie ukaze ako nepravdive alebo neuplne, bude okrem povinnosti
nahradit' kupujucernu sposobenu skodu, povinny zaplatit' mu zmluvnu pokutu vo vyske 500,00
EUR za kazdy jednotlivy prlpad porusenia. Ostatne prava kupujuceho, najrna pravo na zl'avu
z kupnej ceny v zmysle § 486 Obchodneho zakonntka. tymto nie su dotknute.

6.9

Kupujuci bude opravneny odstupit' od tejto zmluvy, ak kedykol'vek po jej uzatvoreni zlsti, ze
prevadzana cast' podniku nie je sposobila vykonavat' cinnost' v ktoromkol'vek z predmetov
podnikania v zmysle odseku 4.1 cl. IV tejto zmluvy. Uvedene sa nevzt'ahuje na sltuaciu, kedy
kupujuc' nezfska prlslusne povolenia na prevadzkovanie tychto clnnostl z dovooov
nespoclvajucich v prevadzanej casti podniku, ale z dovodov spoclvaiucich v osobe kupulnceho.
Odstupenie od zmluvy musf byt' plsornne a dorucene precavejucemu a ma za nasledok to, ze
prevadzana cast' podniku sa vracia prsdavajucernu v stave, v akom sa nachadza pri dorucenl
odstupenia, spolu so vsetkyrni pravami/pohtadavkami a zavazkarni, ako aj sa predavajuci opat'
stane zamestnavatetorn dotknutych zamestnancov a kupujuci bude mat' pravo na vratenie
kupnej ceny od predavajuceho. V prfpade odstupenia od zmluvy kupujucim sa uplatni
ustanovenie bodu 6.2 vyssie s tou zmenou, ze sa oznami oostupenie od zmluvy a vratenie casti
podniku predavajucemu a postovne uhradf predavajuci.
VII.

Zaverecne ustanovenia
7.1

Tato zmluva nadobuda platnost' a ucinnost' momentom jej uzatvorenia, t.j. kupujuci sa
momentom uzatvorenia tejto zmluvy stava vlastnfkom Hokejovej casti podniku, teda sa stava
majitel'om vsetkych veer patriacich do casti podniku, prechadzaju na neho vsetky pohl'adavky a
zavazky a prebera vsetky zavazky suvisiace s prevadzanou cast'o,1.1 podniku a stava sa
zamestnavaterom zamestnancov pracujucich v prevadzanej Hokejovej casti podniku. Tymto
momentom prechadza na kupujuceho aj nebezpecenstvo vzniku skody na veci.

7.2

Tato zmluva spolu so vsetkymi jej prilohami 1 az 11 predstavuje celu dohodu medzi zmluvnymi
stranami tykajucu sa predmetu tejto zmluvy, rusi a nahradza akukol'vek inu dohodu alebo
predzmluvne vyhlasenia tykajuce sa rovnakeho predmetu.

7.3

Ktorekol'vek ustanovenie zmluvy, ktore je, stane sa neplatne alebo bude vyhlasene za neplatne
alebo nevymahaterne, sa bude v takomto rozsahu neplatnosti alebo nevymahatel'nosti
povazovat' za oddeliterne a bude sa nan hl'adiet' ako zo zmluvy odstranene, pricom vo zvysnej
casti zostava zmluva nedotknuta a teda platna a ucinna. Zmluvne strany sa zavazuju nahradit'
neplatne alebo nevymahaterne ustanovenia ustanoveniami, ktore najblizsie zodpovedaju ich
zmyslu a ucelu podl'a tejto zmluvy.

7.4

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzf
jedno vyhotovenie. Zmluvu je mozne menit' a dop[nat' len po dohode oboch zmluvnych stran vo
forme pisomnych dodatkov k nej.

11.4 Zmluvne strany vyhlasuju, ze tuto zmluvu uzatvaraju slobodne a vazne, ze jej jednotlive
ustanovenia ako aj zmluvu ako taku povazuju za urcitu a zrozumitel'nu a na znak suhlasu ju
konajuc slobodne a vazne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok podpisuju.

v

p,·e ~ ~ ~.:: ~(,,

SHK 37 Pies ' ny, s.r.o.
Jaroslav Lu nak, konatel'
(osvedcenie podpisu)

,

dna 31. maja 2018

Sportovy hokejovy lub 37 Piest'any, s.r.o.
Jaroslav Lusnak, konatel'
(osvedcenie podpisu)
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ZMLUVA O PREVODE OBCHODNEHO PODIELU
uzavreta podla § 115 Obchodneho zakonntka medzi ucastnlkm':

Prevodca:

Jaroslav Lusnak, datum narodenia: 14.06.1962, rodne cisfo: 620614/6177,
bydliskom 922 31 Ratnovce 382

Nadobudatet: Lyusi Kyurkchyiski, datum narodenia: 12.03.1977, bydliskom Polkovnik
Drangov 4,
republiky

2700 Blagoevgrad,

Bulharska

republika,

obcan Bulharskej

I.
1.1 Prevodca je jedinym spolocnlkom spolocnosf SHK 37 Piestany, s.r.o., spolocnost' so
sf diam H lboka 92, 921 01 Piest'any, zaplsana v Obchodnom registri Okresneho sudu
Trnava, Odd. Sro, Vlozka cfslo: 17405ff, ICO: 36 274 232 a vlastnfkom obchodneho
podielu, zcdpovedajucsho periaznernu vkladu spolocnlka vo vyskej
EUR, splatens
EUR a tomu zodpovsdajucu ucast' v spotocnosn, ktory vklad je splateny v plnej
vyske. Zakladne imanie spolocnosf je••EUR Rozsah splatenia- EUR.

W

II.
2.1. Prevodca prevadza svoj obchodny podiel, specifikovany v cl.l. bod. 1.1 tejto zmluvy
zodpovedaiuci penaznemu vkladu spolocntka vo vyske•a.EUR na nadobudatel'a za
odplatu vo vyske- a nadobudatsr tento obchodny podiel prijfma.
2.2. Ocastnfci tejto zmluvy prehlasuju, ze nacobuoatsr uhradil odplatu za prevod
obchodneho podielu v hotovosti k rukarn prevodcu pri podpise tejto zmluvy, co ucastnf ci
zmluvy potvrdzuju svojimi podpismi.

ze

2.3 Nadobudatel' prehlasuje,
obchodny podiel prevodcu nadobuda dobrovol'ne a po
oboznamenl sa s obsahom pristupuje v celom rozsahu k zakladatel'skej listine
spolocnosti. Nadobudatel' vyhlasuje, ze prevzal uctovnlctvo, vsetky ostatne listiny
spolocnosti, potvrdzuje ich uptnost' a spravnosr.

Ill.
3.1 Tate zmluva bola uzavreta na zaklada slobodnej, vazne] a urclte] vole jej ucastnlkov a
nadobuda platnost' driorn jej podpfsania oboma ucastntkrn' zmluvy.
3.2 Zmluva nadobuda ucinnost' voci spolocnostt dnorn jej dorucenla spolocnosti. Zmluva
bola dorucena spolocnosti dna 12.07.2018, co potvrdzuju podpisom obaja ucastnfci
zmluvy, ked' Lyusi Kyurkchyiski je aj novo vymenovany konatel' spolocnosti.
3.3 Ocastnfci zmluvu precftali, porozumeli jej obsahu, tuto v celom rozsahu schval'uju a na
znak suhlasu ju vlastnorucne podpisuju.

V Piest'anoch, dna 12.07.2018
I

Jarosla
usnak
PrevocJca

\~

Lyusi Kyurl<chyiski
Nadobudatel'

1'11
P- - ltl

I

MESTO Piesieny
Zesiupen«: Milosom Tamajkom M.B.A.
Nam. SNP3
921 45 Piesfany
!CO: 61203
DIC: SK2020537893

VEC:

Prilohy:

--·-~ .........-

Vvb~vule·

Oznamenie o prechode prav a pohl'adavok ako aj povinnostf a zavazkov v dosledku
predaja castl podniku

Vazeny zrnluvny partner/veritel',

(

spolocnost' SHK 37 Piest'any, s.r.o., so sfdlom Hlboka 92, 921 01 Piest'any, ICO: 36 274 232,
zaplsana v Obchodnom registri Okresneho sudu Trnava, oddiel: Sro, vlozka c.: 17 405/T, DIC:
2022041021, IC DPH: SK2022041021 aka predavajuci a spolocnost' Sportovy hokejovy klub 37
Piest'any, s.r.o., so sfdlom Hlboka 92, 921 01 Piest'any, ICO: 44 731 124, zaplsana v Obchodnom
registri Okresneho sudu Nitra, oddiel: Sro, vlozka c.: 24609/N, DIC: 2022828720 aka kupujuci, uzavreli
dria 31.05.2018 zmluvu o predaji casti podniku, tykajucu sa casti podniku, v ktorej sa vykonava
pocnikatelska cinnost' v oblasti sportu (konkretne tadoveho hokeja), co zahrna okrern ineho
fungovanie hokejoveho klubu seniorov SHK 37 Piest'any a juniorov HK Havrani a ich zazernia,
organizovanie hokejovych turnajov, sut'azl a sustredenl, vychovu hokejovej sportovej rnladeze,
trenerstvo tadoveho hokeja, prevadzku l'adovej plochy a starostlivost' o zirnny stadion ,,Easton Arena"
v Piest'anoch, vyuzitie tohto zirnneho stadiona (vratane prava davat' ho do podnajrnu).
V dosledku uzatvorenia tejto zrnluvy av dosledku aplikacie zakonnych ustanovenf § 476
a nasl. Obchodneho zakonnlka, doslo k prechodu vsetkych prav/pohl'adavok a povinnostf/zavazkov
tykajucich sa hokejovej casti podniku predavajuceho na kupujuceho, a teda na spolocnost' s ICO: 44
731 124.
Medzi Varni a spolocnost'ou SHK 37 Piest'any, s.r.o. bola uzatvorena zrnluva o najrne
nehnutel'nostf a nebytovych priestorov c. 3090605 Tyrnto Varn teda oznarnujeme, ze ado dria
uvedeneho vyssie je Vaslrn zrnluvnyrn partnerorn v tejto zrnluve spolocnost' s ICO: 44 731 124.
Ostatne ustanovenia tejto zrnluvy a jej dodatkov ostavaju nezrnenene aka aj vzajornne zrnluvne
vzt'ahy ostavaju nezmenene a nad'alej pokracuje ich platnost' a ucinnost', s jedinou zrnenou, ze
zrnluvne plnenia z Vasej strany prijfrna a zrnluvne zavazky voci Varn plnf spolocnost' s ICO:
44 731 124.
Ako veritel'ovi spolocnosti SHK 37 Piest'any, s.r.o. Varn tyrnto oznaniujerne, ze Vasu
pohl'adavku voci spolocnosti SHK 37 Piest'any, s.r.o., aka je ustanovene v Rozhodnutr c.7820701618
vo vyske 3.294,72,-€ zaplatr spolocnost' s ICO: 44 731 124, ked'ze na nu presiel tento zavazok
spolocnosti SHK 37 Piest'any, s.r.o.
Dakujeme Varn za doterajsiu spolupracu a tesfrne sa na nasu d'alsiu spolupracu.

S pozdravom,

SHK 37 Piest'any, s.r.o.
Jaroslav Lusnak, konatel'

Sportovj hokej~ any,-s.r.o.
Jaroslav Lusnak, konatel'

Sportovy hokejovy klub 37 Plestanv, s.r.o.
Hlboka 92, 921 01 Piest'any
zaplsana v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vlozka c. 42666/T, ICO: 44 731 124

Mestsky urad Piest'any
Nam. SNP 1475/39

c.

921 45 Piest'any

K rukarn: JUDr. Livia Darnborakova

Mestsky t•rnrl PIESTANY
--- ..
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K Vasrnu c.].: OPaKS/2018

Vee:

Odpoved' na Vasu ziadost' zo dfia 10.8.2018
V Piestanoch 21.8.2018

Vazeny MsU Piestanv,
Vazena pani JU Dr. Darnborakova,
bola nam dorucena Vasa ziadost: zo dfia 10.08.2018, v ktorej ziadate o vysvetlenie
a potvrdzujete dorucenie ,,Ozn6menia o prechode pr6v a zaviukov v d6s/edku predaja cast! podniku".
Ako je Varn znarne uz z predrnetneho oznarnenia, doslo k predaju hokejovej casti podniku,
a teda cela cast: podniku suvisiaca s hokejom je teraz sucastou podniku nase] obchodnej spolocnosti
Sportovy hokejoy» klub 37 Piestan», s.r.o., ICO: 44 731124. Tata nasa obchodna spolocnost je teraz
Vasfrn obchodnvrn partnerom vo veciach tvkajuclch sa najornne] zmluvy c. 3090605 zo dna
26.05.2006 v znenf jej neskorslch dodatkov.
Ako Vas navy zrnluvny partner si riadne plnfme a nad'alej budeme riadne plnit' vsetky svoje
zavazky a povinnosti v zmysle predmetnej najornnej zmluvy. Zaroven verfme, ze a budeme usilovat',
aby vd'aka ekonornickernu ozdraveniu hokejovej casti podniku doslo k dalslernu rozvoju hokeja
a Iadoveho sportu, vratane ladoveho stadiona, v Piestanoch,
Co sa tyka spolocnosti aktualne s obchodnyrn menom DEAURO, s.r.o. v likvidacii, aktualne so
sfdlom v Bratislave, tato nie je Vaslm zrnluvnyrn partnerom, resp. nie je zrnluvnyrn partnerom Mesta
Piest'any. Tata obchodna spolocnost, ktora zmenila svoje sfdlo aj obchodne meno nerna podl'a nasich
vedomostf s Mestom Piest'any ziadne pravne ani ekonomicke vzt'ahy.
v
Po upozornenf vo Vasom liste sme aj my preverili Vami uvadzanu skutocnost' a musfme
s pol'utovanfm konstatovat', ze DEAURO, s.r.o. v likvidacii si skutocne doposial' nesplnila svoju
zakonnu povinnost' a nenavrhla vykonanie zapisu o predaji casti podniku v obchodnom registri.
V zmluve o predaji casti podniku (kde nasa spolocnost' predstavuje stranu kupujuceho) bola pritom na
tento krok spol. DEAURO, s.r.o. tiez zaviazana a preto ju bezodkladne vyzveme, aby navrh na zapis
casti prevodu podniku do obchodneho registra urychlene podala.
Co sa tyka Vasej otazky, ,,co sa stalo s uvadzanou spolocnosfou", mame v zasade rovnaku
vedomost', aka Vy, a to najma, ze predmetna spolocnost' predala hokejovu cast' podniku nasej
obchodnej spolocnosti.
·
A tak sa nasa obchodna spolocnost' stala - v sulade so vsetkymi pravnymi predpismi, vratane
VZN Mesta Piest'any i prfslusnymi zmluvnymi zavazkami - zmluvnym partnerom Mesta Piest'any.
Predaj hokejovej casti podniku bol urobeny tak komplexne a dosledne, ze Mesta Piest'any ani ostatnf
zmluvnf partneri v zasade nepocftia zmenu zmluvneho partnera, najma nie nijako negatfvne. Nasou
ambfciou bolo a je zlepsit' ekonomicke, technicke a personalne zazemie, pri zachovanf toho stareho,
co bolo dobre, a d'alej rozvfjat' hokej a l'adovy sport, vratane stadi6na, v Meste Piest'any. Verfme, ze
v tomto nasom usilf nam bude Mesta Piest'any nad'alej napomocne.

Mame za to, ze dalsie fungovanie a ekonomlcke ci pravne postavenie spol. DEAURO, s.r.o.
v Iikvidacil, nie je pre Mesta Piest'any ani pre nasu spolocnost' relevantne, lebo ide len o byvaleho
zrnluvneho partnera. Preto ani blizsie vedomosti o uvedenom nernarne.
Nasa spolocnost', ako zmluvny partner Mesta Piest'any, je pritom pripravena, schopna
a sp6sobila d'alej riadne plnit' zavazky voci Mestu Piest'any tak, ako to uklada platna najomna zmluva.
Co sa tyka vyhrady o nedorucltsrnosn zastetky, bezodkladne tuto skutocnost' preverfme na
Slovenskej paste, a.s. a zabezpectms riadne dorucovanie a preberanie zastelok pre nasu spolocnost'
Sportovy hokejovv klub 37 Piestanv, s.r.o. na adrese jej sldla, t.j. na adrese Hlboka 92, Piest'any.
S pozdravorn,

~portovy hokejovy klub
37 Piest"any, s.r.e,
Hlboka 92,921 01 PieMany
--------r-- ------ lC0·44731124, IC DPH, SK2022828 720

Sportovy hokejovv
b 37 Piestanv, s.r.o.
Jaroslav Lusnak, konater

'
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MESTSKY URAD PIESTANY
C.j. OPaKS/2018 lo</./l~tj
Vybavuje: JUDr. Livia Damborakova

V Piest'anoch
dria 10.08.2018

Sportovy hokejovy klub 37 Piest'any, s.r.o.
Hlboka 92
921 01 Piest'any

Ve c

Ziadost'
V suvislosti s dorucenim Oznamenia o prechode prav a zavazkov v dosledku predaja
casti podniku si dovol'ujeme poziadat' o vysvetlenie. Podl'a ust. §488 ods. l Obchodneho
zakonnika predavajuca osoba zapisana v obchodnom registri navrhne vykonanie zapisu
o predaji podniku alebo jeho casti v tomto registri. Pri preverovani tejto zakonnej povinnosti
sme zistili, ze spolocnost' SHK 37 Piest'any, s.r.o. sa v obchodnom registri nenachadza, resp.
je uvedena pod obchodnyrn menom DEAURO, s.r.o. v likvidacii s rovnakym ICO.
Na zaklade vyssie uvedeneho ziadame o vysvetlenie co sa stalo so spolocnost'ou SHK 37
Piest'any, s.r.o., ked'ze predala len cast' podniku, pricom tato skutocnost' nie je v obchodnom
registri zaznamenana.
,•

S pozdravom
MESTSKY URAD
PIE.SfANY
Nam. SNPc. 3
921 45 Piest'any
-1-

Ing. E uar Strapaty
prednosta Ms U

Tel.: 033/77 65 111
Fax: 033/77 65 444

Nam. SNP c. 1475/3
921 45 Piest'any
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Vypis z Obchodneho registra Okresneho sudu Bratislava I
Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouzitel'ny pre pravne ukony !
Vlozka cislo: 130466/B

Oddiel: Sro
Obchodne meno:

Sidlo:

ICO:
Den zaplsu:
Pravna forma:
Predmet cinnosti:

DEAURO, s.r.o.

V

llkvidacil

(od: 26.07.2018)

SHK 37 Piest'any, s.r.o.

(od: 25.10.2005 do: 25.07.2018)

SHK 37 s.r.o.

(od: 03.08.2005 do: 24.10.2005)

Stavbarska 5178/42
Bratislava • Vrakuna 821 07

(od: 26.07.2018)

Hlboka 92
Piesfany 921 01

(od: 03.08.2005 do: 25.07.2018)

36 274 232

(od: 03.08.2005)

03.08.2005

(od: 03.08.2005)

Spolocnost' s rueenlrn obrnedzenym

(od: 03.08.2005)

kupa tovaru za ucelom jeho predaja koneenemu spotrebiterovi
(maloobchod) v rozsahu vol'nej zivnosti

(od: 03.08.2005)

kupa tovaru za ucelom jeho predaja inym prevadzkovatetom zivnosti
(verkoobchod) v rozsahu vol'nej zivnosti

(od: 03.08.2005)

sprostredkovatel'ska cinnost' v oblasti obchodu, sluzieb a vyroby v
rozsahu vornej zivnosti

(od: 03.08.2005)

prevadzkovanle telovychovnych zariadeni

(od: 03.08.2005)

organizovanie telovychovnych kurzov

(od: 03.08.2005)

prevadzkovanle zariadeni sluziacich na regeneraciu a rekondiciu

(od: 03.08.2005)

vydavaterska cinnost'

(od: 03.08.2005)

podnikatefske poradenstvo v rozsahu vornej zivnosti

(od: 03.08.2005)

financny leasing

(od: 03.08.2005)

faktoring a forfaiting • inkasne sluzby nebankoveho charakteru

(od: 03.08.2005)

prenajom nehnutel'nosti s poskytovanim inych nez zakladnych slufieb
spojenych s prenajmom

(od: 03.08.2005)

cistiace a upratovacie prace

(od: 03.08.2005)

zabezpecovanie sluzleb potrebnych na pravadzku objektov, zariadeni a
budov

(od: 03.08.2005)

prenajorn hnutefneho majetku v rozsahu vornych zivnosti

(od: 03.08.2005)

prenajom motorovych vozidiel

(od: 03.08.2005)

prenajorn prlemyselneho a spotrebneho tovaru

(od: 03.08.2005)

organizovanie a usporaduvanle kulturnych, sportovych a
spoloeenskych podujati

(od: 03.08.2005)

reklamna a propaqacna cinnost'

(od: 03.08.2005)

prevadzkovanle kavovych a napojovych automatov

(od: 03.08.2005)

predaj na priamu konzurnaclu nealkoholickych a priemyselne
vyrabanych mliecnych napojov, koktailov, piva, vina a destilatov

(od: 03.08.2005)

predaj na priamu konzumaciu zmrzliny, ak sa na jej pripravu pouziju
priemyselne vyrabane koncentraty a mrazene kremy

(od: 03.08.2005)

https://orsr.sk/vypis.asp?1D=43851 O&S1D=2&P=1
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Spolocnici:

Vyska vkladu kazdeho
spoloenfka:

predaj na priam u konzurn aciu tepelne ry chlo upravovanych rnasovy ch
vyrobkov a obvyklych priloh ako aj bezm asltych [edal

(od: 03.08.2005)

ka n c e la rsk e a se k reta rske sluzby (v rata n e kopirovacich a
rozm nozovacich sluzieb)

(od: 03.08.2005)

prieskum trhu

{od: 03.08.2005)

prenajorn sportoveho zariadenia

(od: 03.08.2005)

vy kon speelallzovanych cinnosti v oblasti telesnej kultury - trener
radoveho hokeja

(od: 03.08.2005)

Jaroslav Lusna k
Adam a Trajana 16
Piest'any 921 01

{od: 03.08.2005 do: 28.05.2008)

Jaroslav Lusnak
382
Ratnovce 922 31

(od: 29.05.2008 do: 25.07.2018)

.!.Y.USi KY.urkchY.iSki
Polkovnik Drangov 4
Blagoevgrad 2700
Bulharska republika

(od: 26.07.2018)

Lyusi Kyurkchyiski
Vklad: 6 639 EU R ( penazny vklad ) Splatene: 6 639 EUR

(od: 26.07.2018)

Jaroslav Lusna k

(od: 03.08.2005 do: 28.05.2008)

Jaroslav Lusna k
Vklad: 200
Sk Splatene: 200

ooo

Statutarn y organ:

Konanie m enom
spolocnosti:

Zakladne im anie:

Dozorna rada:

ooo Sk

(od: 29.05.2008 do: 05.11.2010)

Jaroslav Lusnak
Vklad: 6 639 EUR Splatene: 6 639 EUR

(od: 06.11.2010 do: 25.07.2018)

konater

(od: 03.08.2005)

Jaroslav Lusnak
Adama Trajana 16
Piest'any 921 01
Vznik funkcie: 03.08.2005

(od: 03.08.2005 do: 28.05.2008)

Jaroslav Lusnak
382
Ratnovce 922 31
Vznik funkcie: 03.08.2005 Skoncenie funkcie: 12.07.2018

{od: 26.07.2018 do: 25.07.2018)

Jaroslav Lusnak
382
Ratnovce 922 31
Vznik funkcie: 03.08.2005

{od: 29.05.2008 do: 25.07.2018)

.!.Y.usi KY.urkchY.iski
Polkovnik Drangov 4
Blagoevgrad 2700
Bulharska republika
Vznik funkcie: 12.07.2018

(od: 26.07.2018)

Konatel' spolccnosti ma pravo zastupovat' spolocnost' samostatne.
Podpisovanie za spolocnost' sa uskutocnl tak, ze k vytlacenemu alebo
naplsanernu nazvu spclocnostl sa podplse samostatne konatel'
spolocnosti.

(od: 03.08.2005)

6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR

(od: 06.11.2010)

200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk

(od: 03.08.2005 do: 05.11.2010)

Ing. lveta Babicova
Adama Trajana 4651/10
Piest'any 921 01
Vznik funkcie: 26.05.2006

(od: 03.06.2006 do: 25.01.2016)

Ing. lveta Babicova
Adama Trajana 4651/10
Piest'any 921 01
Vznik funkcie: 26.05.2006 Skoncenie funkcie: 22.09.2015

(od: 26.01.2016 do: 25.01.2016)

PhDr. Mgr. Marian Dubovsky_
Nalepkova 1832/18
Piest'any 921 01
Vznik funkcie: 20.07.2011

(od: 06.08.2011 do: 25.01.2016)

PhDr. Mgr. Marian Dubovsky_
Nalepkova 1832/18
Plest'any 921 01
Vznik funkcie: 20.07.2011 Skoncenie funkcie: 22.09.2015

(od: 26.01.2016 do: 25.01.2016)

Ing. Marian Gula
Bernolakova 12

(od: 03.08.2007 do: 05.08.2011)

https://orsr.sk/vypis.asp?I 0=43851 O&SI D=2&P= 1
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Piest'any 921 01
Vznik funkcie: 01.08.2007

Likvidacia:

Ing. Marian G ula
Bernolakova 12
Piest'any 921 01
Vznik funkcie: 01.08.2007 Skoncenie funkcie: 20.07.2011

(od: 06.08.2011 do: 05.08.2011)

Ing. Eva Kollarikova
Kom enskeho 5049/63
Piest'any 921 01
Vznik funkcie: 26.05.2006

(od: 03.06.2006 do: 25.01.2016)

Ing. Eva Kollarikova
Kom enskeho 5049/63
Plest'any 921 01
Vznik funkcie: 26.05.2006 Skoncenle funkcie: 22.09.2015

(od: 26.01.2016 do: 25.01.2016)

Jaroslav Kravarik
Nam . Slobody 1716/6
Piest'any 921 01
Vznik funkcie: 26.05.2006

(od: 03.06.2006 do: 02.08.2007)

Jaroslav Kravarik
Nam . Slobody 17 16/6
Piest'any 921 01
Vznik funkcie: 26.05.2006 Skoncenie funkcie: 01.08.2007

(od: 03.08.2007 do: 02.08.2007)

Ing. Denis Kristek
A. Hlinku 37/13
Piest'any 921 01
Vznik funkcie: 23.09.2015 Skoncenie funkcie: 12.07.2018

(od: 26.07.2018 do: 25.07.2018)

Mgr. Jozef Drahovsky_
Sv. Stefa na 4306/1
Piest'any 921 01
Vznik funkcie: 23.09.2015 Skoncenie funkcie: 12.07.2018

(od: 26.07.2018 do: 25.07.2018)

Ing. Eliska Gocka
Sibirska 3117 /22
Piest'any 921 01
Vznik funkcie: 23.09.2015 Skoncenle funkcie: 12.07.2018

(od: 26.07.2018 do: 25.07.2018)

Ing. Denis Kristek
A. Hlinku 37/13
Piest'any 921 01
Vznik funkcie: 23.09.2015

(od: 26.01.2016 do: 25.07.2018)

Mgr. Jozef Drahovsky_
Sv. Stefana 4306/1
Piest'any 921 01
Vznik funkcie: 23.09.2015

(od: 26.01.2016 do: 25.07.2018)

Ing. Eliska Gocka
Sibirska 3117/22
Piest'any 921 01
Vznik funkcie: 23.09.2015

(od: 26.01.2016 do: 25.07.2018)

Datum vstupu do likvidacie: 12.7.2018

(od: 26.07.2018)

Likvidator:
Lyusi Kyurkchyiski
Polkovnik Drangov 4
Blagoevgrad 2700
Bulharska republika
Vznik funkcie: 12.07.2018

(od: 26.07.2018)

Sposob konania llkvldatora v m ene spolocnosti: V m ene spolocncsti
kona likvidator sam ostatne.

(od: 26.07.2018)

Datum aktuallzacle udajov: 16.02.2021
Datum vypisu:

17 .02.2021
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Vypis z Obchodneho registra Okresneho sudu Trnava
Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouzitel'ny pre pravne ukony !
Vlozka cislo: 42666/T

Oddiel: Sro
Obchodne meno:

Sidlo:

ICO:
Den zapisu:
Pravna forma:
Predmet cinnosti:

Spolocnici:

Vyska vkladu kazdeho

Sportovy hokejovy klub 37 Piest'any, s.r.o.

(od: 16.03.2018)

AMZ 20, s.r.o.

(od: 28.05.2009 do: 15.03.2018)

Hlboka 92
Piest'any 921 01

(od: 09.06.2018)

Hlboka 2
Piest'any 921 01

(od: 29.05.2018 do: 08.06.2018)

Vodna 27
Nitra 949 01

(od: 28.05.2009 do: 28.05.2018)

44 731124

(od: 28.05.2009)

28.05.2009

(od: 28.05.2009)

Spolocnost' s rucenlrn obmedzenym

(od: 28.05.2009)

kupa tovaru na ucely jeho predaja konecnemu spotrebitel'ovi
(maloobchod) alebo inym prevadzkovateforn zivnosti (vel'koobchod)

(od: 28.05.2009)

sprostredkovatel'ska cinnost' v oblasti obchodu, vyroby a sluzieb v
rozsahu vornej zivnosti

(od: 28.05.2009)

reklarnna a propagacna elnnesr

(od: 28.05.2009)

prenajom bytovych a nebytovych priestorov, ak sa popri prenajme
poskytuju aj ine nez zakladne sluzby spojene s prenajrnom

(od: 28.05.2009)

poradenska cinnost' v oblasti vyroby, obchodu a slufleb v rozsahu
vofne] zivnosti

(od: 28.05.2009)

vykonavanie mlmoskolske] vzdelavace] cinnosti

(od: 16.03.2018)

prevadzkovanie sportovych zariadeni a zariadeni sluziacich na
regeneraciu a rekondiciu

(od: 16.03.2018)

vydavaterska cinnost', polygraficka vyroba a knlharske praee

(od: 16.03.2018)

administrativne sluzby

(od: 16.03.2018)

poskytovanie sluzieb rychleho obcerstvenla v spojeni s predajom na
priamu konzurnaclu

(od: 16.03.2018)

cistiace a upratovacie sluzby

(od: 16.03.2018)

prenajorn hnutefnych veci

(od: 16.03.2018)

organizovanie sportovych, kulturnych a inych spoloeenskych podujati

(od: 16.03.2018)

prevadzkovanie kulturnych, spolocenskych a zabavnych zariadeni

(od: 16.03.2018)

prieskum trhu a verejnej mienky

(od: 16.03.2018)

sportova cinnost' podl'a § 3 pism. a) zakona c. 440/2015 Z. z. o sporte a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

(od: 16.03.2018)

Jaroslav Lusnak
382
Ratnovce 922 31

(od: 16.03.2018)

Miroslav Zalesak
Vel'komoravska 12
Skalica 909 01

(od: 28.05.2009 do: 28.05.2018)

Jaroslav Lusnak

(od: 29.05.2018)
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spolocnika:

Statutarny organ:

Konanie menom
spolocnosti:
Zakladne imanie:
Dozorna rada:

Vklad: 5 000 EUR ( penazny vklad ) Splatene: 5 000 EUR
Miroslav Zalesak
Vklad: 5 000 EUR Splatene: 5 000 EUR

{od: 28.05.2009 do: 15.03.2018)

Miroslav Zalesak
Vklad: 2 500 EUR Splatene: 2 500 EUR

{od: 16.03.2018 do: 28.05.2018)

Jaroslav Lustiak
Vklad: 2 500 EUR ( petiazny vklad ) Splatene: 2 500 EUR

(od: 16.03.2018 do: 28.05.2018)

konater

{od: 29.05.2018)

konatelia

{od: 16.03.2018 do: 28.05.2018)

konater

(od: 28.05.2009 do: 15.03.2018)

Jaroslav Lustiak
382
Ratnovce 922 31
Vznik funkcie: 14.02.2018

(od: 16.03.2018)

Miroslav Zalesak
Vel'komoravska 12
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 28.05.2009

(od: 28.05.2009 do: 28.05.2018)

Miroslav Zalesak
Vel'komoravska 12
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 28.05.2009 Skoncenie funkcie: 07.05.2018

{od: 29.05.2018 do: 28.05.2018)

V mene spolocnosti kona konater samostatne. Pri pravnyeh ukonoch
vykonanych v pisomnej forme pripoji k obchodnemu menu spolocnosti
svoj podpis.

{od: 2a.0 5 .2009)

5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR

(od: 28.05.2009)

Jaroslav RY,barik
M. Bela 27
Piest'any 921 01
Vznik funkcie: 04.09.2019

(od: 18.09.2019)

Martin Cifra
Bratislavska 119
Piest'any 921 01
Vznik funkcie: 04.09.2019

(od: 18.09.2019)

Mgr. Jozef Drahovsky_
Sv. Stefana 4306/1
Piest'any 921 01
Vznik funkcie: 04.09.2019

(od: 18.09.2019)

Datum aktualizacie udajov: 16.02.2021
Datum vypisu:
17.02.2021
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