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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, dňa 21. 10. 2019 

 

Návrh 

na prenájom pozemku reg. „C“ KN parc. 475/155, v k.ú. Rača pod kontajnerovým 

stojiskom na Tbiliskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

___________________________________________________________________________ 

 

Predkladateľ: 

Ing. Štefan Borovský 

vedúci Oddelenia správy majetku a investičných činností 

 

Spracovateľ: 

Mgr. Karol Janík 

referent správy majetku, nehnuteľností, kataster 

 

Dôvodová správa 

Návrh na prenájom pozemku predkladáme na základe žiadosti vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov Tbiliská 15 – 29 zo dňa 27.09.2019, ktorí požiadali o prehodnotenie 

výšky nájomného za pozemok pod kontajnerovým stojiskom na Tbiliskej ul. Rekonštrukciu 

kontajnerového stojiska urobia vlastníci bytov na vlastné náklady. V žiadosti navrhujú nájom 

za symbolické 1 EUR. 

Vlastníci bytov na Tbiliskej ul. 15-29 v Bratislave užívajú kontajnerové stojisko 

nachádzajúce sa na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 475/155 v k.ú. Rača o výmere 28 m
2
, 

zapísanom na LV č. 5761 pre k.ú. Rača, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny 

odbor, ktorý je vo vlastníctve mestskej časti Bratislava–Rača. Pozemok parc. č. 475/155 

(predmet nájmu) bol odčlenený geometrickým plánom č. 22/2016 zo dňa 03.03.2016 

vyhotoveným Ing. Ľubomírou Ogurčákovou z pozemku parc. č. 475/2, na ktorom sa nachádza  

športový areál pri ZŠ Tbiliská 4, s obslužnými komunikáciami a je zverený Protokolom č. 

1/2013 o zverení majetku Mestskej časti Bratislava - Rača a s ním súvisiacich práv 

a záväzkov zo dňa 30.4.2013 do správy Základnej školy Tbiliská 4, BA, IČO: 31768849. 

Vzhľadom k tomu, že stojisko je v zlom technickom stave, obyvatelia majú záujem 

stojisko zrekonštruovať tak, aby malo nielen zabezpečený vstup a chránilo všetky odpadové 

nádoby vrátane nádob k separovanému zberu, ale zároveň by vytvorilo nový estetický prvok 

sídliska. Podmienkou takýchto stavebných úprav je vysporiadanie si vzťahu k pozemku pod 

kontajnerovým stojiskom, ktorým by v tomto prípade bola nájomná zmluva na dobu neurčitú. 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na Tbiliskej ul. č. 15-29 

sú zastúpení správcami: 

Tbiliská 15 – 21: Pavlína Pavuková - PAMA, s. r. o., Karpatské námestie 18, 831 06 

Bratislava, IČO: 46 221 981; 

Tbiliská 23 – 25: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu 

Tbiliská 23, 25, Tbiliská 23 – 25, 831 06 Bratislava - Rača, IČO: 31812643; 

Tbiliská 27 – 29: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, 831 04 

Bratislava, IČO: 00 169 633. 
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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Rača dňa 05.04.2016 (odkaz na 

materiál predložený Miestnemu zastupiteľstvu: https://zastupitelstvo.raca.sk/miestne-

zastupitelstvo-3-zasadnutie-05042016/bod-8/) uznesením č. UZN 151/05/04/16/P prenájom 

schválilo na dobu neurčitú vo výške 5 EUR/m
2
/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa v 

zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. Toto uznesenie stratilo platnosť, nakoľko nájomná zmluva nebola v stanovenej 

lehote podpísaná.  

Nakoľko v Článku 2 a 3 Protokolu č. 1/2013 o zverení majetku Mestskej časti 

Bratislava – Rača a s ním súvisiacich práv a záväzkov správy Základnej školy Tbiliská 4 je 

odkaz na § 6 ods. 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a na Zásady hospodárenia MČ, je z právneho hľadiska správne, aby nájomnú zmluvu 

uzatvorila samotná Základná škola Tbiliská 4. Kompetencie správcu sú uvedené v § 6 ods. 3 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplýva 

aj oprávnenie prenajímania zvereného majetku. 

Na komisii životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, ktorá sa konala 

dňa 16.10.2019 bol tento návrh na prenájom prerokovaný, komisia prijala nasledovné 

stanovisko:  

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ MČ 

Bratislava-Rača:  

a) schváliť prenájom pozemku reg. „C“ KN parc. č. 475/155 v k.ú. Rača o výmere 28 m
2
  pre 

obyvateľov – vlastníkov bytov na Tbiliskej ul. 15-29 v Bratislave, v zastúpení Pavlína 

Pavuková - PAMA, s. r. o., IČO: 46 221 981, Karpatské námestie 18, 831 06 Bratislava, 

Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu Tbiliská 23, 25, Tbiliská 23 – 

25, 831 06 Bratislava 35, IČO 3181264 a Bytového družstva Bratislava III, Kominárska 

6/142, 831 04 Bratislava, IČO: 00 169 633,  ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu užívania pozemku pod kontajnerovým stojiskom a jeho následnej nevyhnutnej 

rekonštrukcie vo výške 5 EUR/m
2
/rok;  

b) schváliť budúcu žiadosť o poskytnutie dotácie na vytvorenie kontajnerového stojiska pre 

vlastníkov bytov na Tbiliskej 15-29 v zmysle platného VZN 

 

Návrh stanoviska komisie finančnej a majetkovej: 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom pozemku reg. „C“ KN parc. č. 

475/155 v k.ú. Rača o výmere 28 m
2
  pre obyvateľov – vlastníkov bytov na Tbiliskej ul. 15-29 

v Bratislave, v zastúpení Pavlína Pavuková - PAMA, s. r. o., IČO: 46 221 981, Karpatské 

námestie 18, 831 06 Bratislava, Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu 

Tbiliská 23, 25, Tbiliská 23 – 25, 831 06 Bratislava 35, IČO 3181264 a Bytového družstva 

Bratislava III, Kominárska 6/142, 831 04 Bratislava, IČO: 00 169 633,  ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov z dôvodu užívania pozemku pod kontajnerovým stojiskom 

a jeho následnej nevyhnutnej rekonštrukcie za týchto navrhovaných podmienok:  

-    doba nájmu: neurčitá 

-    výška nájomného: 5 EUR/m
2
/rok za celý predmet nájmu 

-    iné podmienky: 

 

https://zastupitelstvo.raca.sk/miestne-zastupitelstvo-3-zasadnutie-05042016/bod-8/
https://zastupitelstvo.raca.sk/miestne-zastupitelstvo-3-zasadnutie-05042016/bod-8/
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

O B C H O D N Ý  R E G I S T E R  
N A  I N T E R N E T E  

 

Slovensky  | English 

 

 

 

 

 

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony ! 
 

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  73862/B 
 

Obchodné meno:  Pavlína Pavuková - PAMA, s. r. o.    (od: 15.06.2011) 
 

Sídlo:  Karpatské nám. 18  
Bratislava 831 06  

  (od: 15.06.2011) 

 

IČO:  46 221 981    (od: 15.06.2011) 
 

Deň zápisu:  15.06.2011    (od: 15.06.2011) 
 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným    (od: 15.06.2011) 
 

Predmet činnosti:  kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  

  (od: 15.06.2011) 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu    (od: 15.06.2011) 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb    (od: 15.06.2011) 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby    (od: 15.06.2011) 

správa a údržba bytového a nebytového fondu v 
rozsahu voľných živností  

  (od: 15.06.2011) 

činnosť podnikateľských, organizačných a 
ekonomických poradcov  

  (od: 15.06.2011) 

 

Spoločníci:  Pavlína Pavuková  
Karpatské nám. 18/7772  
Bratislava 831 06  

  (od: 15.06.2011) 

Dagmar Pavúková  
Karpatské nám. 18/7772  
Bratislava 831 06  

  (od: 15.06.2011) 

 

Výška vkladu 
každého 
spoločníka:  

Pavlína Pavuková  
Vklad: 3 500 EUR Splatené: 3 500 EUR  

  (od: 15.06.2011) 

Dagmar Pavúková  
Vklad: 1 500 EUR Splatené: 1 500 EUR  

  (od: 15.06.2011) 

 

Štatutárny orgán:  konateľ    (od: 15.06.2011) 

Pavlína Pavuková  
Karpatské nám. 18/7772  
Bratislava 831 06  
Vznik funkcie: 15.06.2011  

  (od: 15.06.2011) 

 

Konanie menom 
spoločnosti:  

V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ. 
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, 
že k obchodnému menu spoločnosti pripojí 
konateľ svoje meno, priezvisko, podpis a 
funkciu.  

  (od: 15.06.2011) 

 

http://www.justice.gov.sk/
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=209925&SID=2&P=0&lan=en
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Pavukov%E1&MENO=Pavl%EDna&SID=0&T=f0&R=0
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Pav%FAkov%E1&MENO=Dagmar&SID=0&T=f0&R=0
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Pavukov%E1&MENO=Pavl%EDna&SID=0&T=f0&R=0
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=209925&SID=2&P=0&lan=en
http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
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Základné imanie:  5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR    (od: 15.06.2011) 
 

Ďalšie právne 
skutočnosti:  

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou 
dňa 27.05.2011 v zmysle príslušných ustanovení 
z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  

  (od: 15.06.2011) 

 

Dátum 
aktualizácie 
údajov: 

 07.10.2019 

Dátum výpisu:  09.10.2019 
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

O B C H O D N Ý  R E G I S T E R  
N A  I N T E R N E T E  

 

Slovensky  | English 

 

 

 

 

 

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony ! 
 

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  48/B 
 

Obchodné meno:  Bytové družstvo Bratislava III    (od: 23.03.1994) 
 

Sídlo:  Kominárska 6/142  
Bratislava 831 04  

  (od: 01.06.2006) 

 

IČO:  00 169 633    (od: 01.02.1963) 
 

Deň zápisu:  01.02.1963    (od: 01.02.1963) 
 

Právna forma:  Družstvo    (od: 01.02.1963) 
 

Predmet činnosti:  obstarávanie služieb spojených so správou 
bytového a nebytového fondu  

  (od: 01.06.2006) 

sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej 
živnosti  

  (od: 01.06.2006) 

správa bytového fondu    (od: 01.06.2006) 

výroba a predaj tepla    (od: 01.06.2006) 

sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov    (od: 01.06.2006) 

nákup a predaj tovarov (tovar, na ktorý sa 
vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a 
predávať len s osobitným povolením)  

  (od: 01.06.2006) 

inžinierska činnosť v stavebníctve    (od: 01.06.2006) 

sprostredkovanie výkonu služieb    (od: 01.06.2006) 

Údržba bytového fondu, polyfunkčných domov a 
garáží v rozsahu voľných živností  

  (od: 13.02.2015) 

 

Štatutárny orgán:  predstavenstvo    (od: 01.02.1963) 

Štefan Vaško - predseda predstavenstva  
Tbiliská 27  
Bratislava-Rača 831 06  
Vznik funkcie: 21.09.2016  

  (od: 28.06.2017) 

Mgr. Michaela Lešková - Podpredseda 
predstavenstva  
Budyšínska 18  
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03  
Vznik funkcie: 21.09.2016  

  (od: 22.11.2016) 

PhDr. Ľuboš Fiam - Člen predstavenstva  
Československých parašutistov 21  
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03  
Vznik funkcie: 21.09.2016  

  (od: 22.11.2016) 

PhDr. Alexander Gerič - Člen predstavenstva  
Ovručská 14  
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02  

  (od: 22.11.2016) 

http://www.justice.gov.sk/
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=21571&SID=2&P=0&lan=en
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Va%9Ako&MENO=%8Atefan&SID=0&T=f0&R=0
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Le%9Akov%E1&MENO=Michaela&SID=0&T=f0&R=0
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Fiam&MENO=%BCubo%9A&SID=0&T=f0&R=0
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Geri%E8&MENO=Alexander&SID=0&T=f0&R=0
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=21571&SID=2&P=0&lan=en
http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
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Vznik funkcie: 21.09.2016  

Dagmar Gelingerová - Člen predstavenstva  
Pri Šajbách 24  
Bratislava - mestská časť Rača 831 06  
Vznik funkcie: 21.09.2016  

  (od: 22.11.2016) 

 

Konanie:  Zastupovať a podpisovať za družstvo je 
oprávnený predseda alebo podpredseda a jeden 
ďalší člen predstavenstva.  

  (od: 13.02.2015) 

 

Kontrolná 
komisia:  

Ing. Ľubomíra Šmigielová  
Nobelova 48A  
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02  
Vznik funkcie: 21.09.2016  

  (od: 22.11.2016) 

Ing. Mária Reháčková  
Pri Šajbách 30  
Bratislava - mestská časť Rusovce 831 06  
Vznik funkcie: 21.09.2016  

  (od: 22.11.2016) 

Ing. Peter Kuška  
Račianska 159  
Bratislava - mestská časť Rača 831 54  
Vznik funkcie: 21.09.2016  

  (od: 22.11.2016) 

 

Zapisované 
základné imanie:  

2 656 EUR    (od: 30.07.2013) 
 

Základný členský 
vklad:  

16,6 EUR fyzická osoba    (od: 12.08.2009) 

165,97 EUR právnická osoba    (od: 12.08.2009) 
 

Ďalšie právne 
skutočnosti:  

Založenie družstva bolo schválené uznesením 
rady Obvodného nár. výboru Bratislava-Nové 
Mesto zo dňa 30.6.1972 boli s týmto družstvom 
zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo 
zamestnancov spojov pri Krajskej správe spojov 
v Bratislave (Db 10) 2/ Stavebné bytové družstvo 
členov a zamestnancov výrobných družstiev v 
Bratislave (Db 21) 3/ Stevebné bytové družstvo 
občanov Vajnory (Db 332) Podľa zápisnice zo 
zhromaždenia delegátov zo dňa 30.6.1997, dohôd 
o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytovýcz 
družstiev v Bratislave zo dňa 12.9.1997 s týmto 
družstvom boli zlúčené: 1/ Stavebné bytové 
družstvo zamestnancov Bratislavských 
elektrotechnických závodov, národný podnik v 
Bratislave (Db 20) 2/ Stavebné bytové družstvo 
občianske pri Obvodnom národnom výbore, 
Bratislava-Nové Mesto (Db 35) Podľa zápisnice zo 
zhromaždenia delegátov zo dňa 30,6,1972, 
dohody o zlúčení zo dňa 10.5.1973 a súhlasu 
Slovenského zväzu bytových družstiev v 
Bratislave zo dňa 30.6.1973: 1/ Stavebné bytové 
družstvo pri MNV Bratislava-Rača, Plickova 4(Db 
76) Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov 
zo dňa 30,12,1971, dohody o zlúčení zo dňa 
26.2.1973 a súhlasu bytových družstiev v 
Bratislave zo dňa 12.9.1972 s týmto družstvom 
bolo zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo 
zamestnancov pri Chemických závodoch J. 
Dimitrova n.p. v Bratislave (Db 7) Podľa zápisnice 
zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.4.1974, 
dohody o zlúčení zo dňa 29.4.1975 a súhlasu 

  (od: 01.02.1963) 

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Gelingerov%E1&MENO=Dagmar&SID=0&T=f0&R=0
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Slovenského zväzu bytových družstiev v 
Bratislave zo dňa 8.4.1975 bolo s týmto 
družstvom s platnosťou od 1.1.1975 zlúčené: 1/ 
Stavebné bytové družstvo zamestnancov n.p. 
Doprastav (Db 100) Podľa zápisnice zo 
zhromaždenia delegátov zo dňa 29.5.1975, 
dohody o zlúčení zo dňa 28.12.1975 a súhlasu 
Slovenského zväzu bytových družstiev v 
Bratislave zo dňa 27.12.1976 s týmto družstvom 
je dňom 1.1.1976 zlúčené: 1/ Stavebné bytové 
družstvo občanov v Bratislave III - - Vinohrady 
(Db 12) Podľa uznesenia zo zhromaždenia 
delegátov zo dňa 8.11.1977 o zlúčení zo dňa 
22.9.1977 a súhlasu Slovenského zväzu bytových 
družstiev v Bratislave č. 11/60/78 zo dňa 9.1.1978 
je s týmot družstvom dňom 1.7.1977 zlúčené: 1/ 
Prvé svojpomocné stavebné bytové družstvo 
zamestnancov bratislavských organizácií pri 
Západoslovenských mliekárňach, n.p. Bratislava 
(Db 322) Stanovy: Zhromaždenia delegátov 
družstva konané dňa 7.12.1988 schválilo nové 
stanovy družstva s účinnosťou od 1.1.1989 podľa 
zákona č. 94/88 Zb. o bytovom, spotrebnom a 
výrobnom družstevníctve. 1/ Čeen družstva je 
povinný prispievať na úhradu celého schodku z 
hospodárenia strediska bytového hospodárenia v 
ktorom užíva byt alebo miestnosť neslúžiacu na 
bývanie vo výške a lehote stanovenej 
predstavenstvom. 2/ Za vykázanú stratu 
ostatných hospodárskych stredísk družstva ručí 
člen do výšky 300,- Kčs v jedno roku. 3/ Za 
likvidačný schodok ručí člen do výšky 3 000,- 
Kčs. Stary spis: Dr 1740  

Prispôsobenie vnútorných právnych pomerov 
Obchodnému zákonníku vykonalo družstvo v 
súlade so Zák.č. 42/1992 Zb. na zhromaždení 
delegátov SBD v obvode Bratislava 3 konanom 
dňa 3.12.1992. Stary spis: Dr 1740  

  (od: 23.03.1994) 

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného 
dňa 15.5. a 3.6.1996. Zápisnica z 1. schôdze 
predstavenstva konanej dňa 4.6.1996.  

  (od: 16.09.1996) 

Zápisnica z mimoriadného zasadnutia 
predstavenstva zo dňa 26.11.1996.  

  (od: 03.02.1997) 

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 
25.3.1998. Zápisnica z mimoriadneho 
zhromaždenia delegátov z 29.4.1998.  

  (od: 06.07.1998) 

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného 
dňa 26.10.1998, 10.11.1998 a 30.11.1998. 
Zápisnica z predstavenstva družstva 2.12.1998 a 
15.12.1998.  

  (od: 12.01.1999) 

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného 
dňa 19.10.1999 a 9.11.1999. Zápisnica zo schôdze 
predstavenstva družstva konanej dňa 11.11.1999 
a 15.11.1999.  

  (od: 14.12.1999) 

Zápisnica zo schôdze predstavenstva konaného 
dňa 21.12.1999.  

  (od: 27.03.2000) 

Zhromaždenie delegátov dňa 17.12.1992 schválilo 
nové "Stanovy" platné od 1.1.1993, kde sa v čl. 79 

  (od: 25.01.2001) 
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v bode 4 v druhej odrážke uvádza, že člen ručí iba 
do výšky 200,- Sk. Odstúpenie z funkcie 
prestavenstva prerokované na schôdzi 
predstavenstva konanej dňa 12.9.2000.  

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 
29.9.2001.  

  (od: 27.09.2004) 

Zápisnica zo schôdze predstavenstva zo dňa 
30.10.2001. Zápisnica zo schôdze predstavenstva 
zo dňa 25.6.2002. Zápisnica z mimoriadnej 
schôdze predstavenstva zo dňa 2.7.2002.  

  (od: 14.02.2005) 

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 
28.9.2002. Zápisnica č. 19 z rokovania 
predstavenstva zo dňa 8.10.2002. Zápisnica č. 22 
z rokovania predstavenstva zo dňa 3.12.2002. 
Funkcia člena predstavenstva Ing. J. Farkašovej 
sa končí dňom 28.9.2002.  

  (od: 04.04.2005) 

Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 
konaného dňa 27.5.2004 a 29.6.2004. Funkcia 
predsedu predstavenstva Diany Polomskej 
skončila dňa 27.5.2004. Zápisnica zo 
zhromaždenia delegátov konaného dňa 3.7.2004.  

  (od: 29.04.2005) 

Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov konaného 
dňa 9. 12. 2005  

  (od: 01.06.2006) 

Zápis z volebnej komisie zhromaždenia delegátov 
konaného dňa 29. 9. 2006  

  (od: 13.02.2007) 

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného 
dňa 14.09.2007.  

  (od: 27.10.2007) 

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 
3.7.2009.  

  (od: 30.09.2009) 

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov BD zo dňa 
23.09.2011.  

  (od: 04.01.2012) 

ápisnica volebnej komisie zo zhromaždenia 
delegátov BD zo dňa 23.09.2011.  

  (od: 04.01.2012) 

Zápisnica č. 1/2011 zo zasadnutia predstavanstva 
BD zo dňa 30.09.2011.  

  (od: 04.01.2012) 

Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie zo 
dňa 19.01.2012  

  (od: 07.03.2012) 

Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov dňa 
22.05.2013.  

  (od: 30.07.2013) 

Zápisnica zo dňa 06.02.2014.    (od: 03.06.2014) 
 

Dátum 
aktualizácie 
údajov: 

 07.10.2019 

Dátum výpisu:  09.10.2019 
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