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Bratislava, február 2019

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
schvaľuje
investíciu spoločnosti TERMMING, a.s. v celkovej výške 235 000,00 Eur pre rok 2019 za účelom
realizácie technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v Starom
Meste.

D ô v o d o v á

s p r á v a

Spoločnosť TERMMING, a.s. užíva v súčasnom období tepelno-energetické zariadenia na
výrobu, rozvod a dodávku tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej úžitkovej vody pre
tretie subjekty na základe a v súlade s Nájomnou zmluvou o nájme tepelno-energetických
zariadení zo dňa 29.12.2005 v znení dodatku č. 1, 2, 3 a 4. (ďalej len „nájomná zmluva“).
Doba nájmu tepelno-energetických zariadení je určitá t.j. do 30.11.2025. Doba nájmu a úprava
podmienok nájmu boli naposledy upravené formou dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve, ktorý bol
uzatvorený dňa 27.11.2015. Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve bol uzatvorený
na základe a
v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015
zo dňa 22.9.2015 a v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaStaré Mesto č. 130/2015 časť C body 8.,9.,10 zo dňa 10.11.2015.
Dňa 10.01.2017 spoločnosť TERMMING, a.s. požiadala o úpravu nájomnej zmluvy z dôvodu
zúženia predmetu nájmu (z predmetu nájmu sa vyňal sekundárny rozvod tepelného okruhu
odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1 a ukončenie nájmu vo vzťahu k tepelnoenergetickému zariadeniu v dome na ul. Nám. 1. Mája č. 16 v Bratislave). Mestská časť uzatvorila
so spoločnosťou TERMMING, a.s. Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve, ktorého predmetom bola
úprava predmetu nájmu a úprava výšky nájomného na sumu 34 950, - Eur/ročne.
Podľa uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 130/2015 časť
C bod 10 zo dňa 10.11.2015 a v súlade s Čl. II ods. 2.6 dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve platí:
„Nájomca je oprávnený vykonať technické zhodnotenie predmetu nájmu len s
predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa a po prerokovaní a schválení výšky a
rozsahu investície Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a na
vlastné náklady. V prípade, ak prenajímateľ v lehote do 90 dní od doručenia žiadosti
o vykonanie plánovaného technického zhodnotenia neudelí písomný nesúhlas nájomcovi
podľa predchádzajúcej vety, považuje sa pre účely tejto zmluvy, že s predloženým návrhom
prenajímateľ súhlasí. Zmluvné strany sa dohodli, že výdavky na technické zhodnotenie vynaložené
nájomcom odpisuje nájomca. Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností zmluvné strany berú
na vedomie, že režim uvedený v tomto odseku sa nebude vzťahovať na vzniknuté poruchy a
havarijné stavy, ktoré si vyžadujú bezodkladné riešenie.“
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo uznesením č. 10/2018 zo dňa
06.02.2018 investíciu spoločnosti TERMMING, a.s. v celkovej výške 231 000, - Eur pre rok 2018 za
účelom realizácie technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov
v Starom Meste, konkrétne boli vo schválenej výške investície zahrnuté na rok 2018 nasledovné
činnosti:
- Bartókova 1- výmena 1ks kotla KDVE 100 o výkone 1040 kW za modernejší kondenzačný
kotol podobného výkonu;
- Gorkého 6 – výmena 3 ks kotlov Hydrotherm HEM o výkone 3x150kW za modernejšie kotly,
poprípade s využitím kondenzačnej techniky;
Sekundárne rozvody na jednotlivých okruhoch – spoločnosť plánuje vykonať výmenu
morálne zastaralých meračov tepla za technicky dokonalejšie ultrazvukové merače
s možnosťou diaľkového odpočtu dát.
Spoločnosť TERMMING, a.s. následne každoročne (t.j. v mesiaci marec-apríl) predkladá komplexnú
správu o plnení plánovanej investície za príslušný predchádzajúci kalendárny rok spolu s obrazovou
dokumentáciou.
Nájomca, v zmysle vyššie uvedeného, dňa 10.1.2019 písomne požiadal mestskú časť
Bratislava-Staré Mesto o prerokovanie, udelenie súhlasu a schválenie plánovanej finančnej
investície na rok 2019 na prenajatých kotolniach, strojnotechnologických zariadeniach a

rozvodoch v Starom Meste z dôvodu zefektívnenia výroby tepla, udržania spoľahlivosti prevádzky,
zníženia energetickej náročnosti a v neposlednom rade dodržania bezpečnosti prevádzky ako i
príslušných predpisov.
Spoločnosť TERMMING, a.s. zahrnula do svojho plánu opráv a investícií na rok 2019 v rámci
katastrálneho územia Staré Mesto najmä strojnotechnologické zariadenia, ktoré presiahli dobu
životnosti a nie je možné s nimi zabezpečiť efektívnu dodávku tepla. V prípade výmeny niektorých
strojnotechnologických zariadení bolo nutné nadväzne naplánovať aj výmenu ďalších celkov alebo
častí technológie, ktoré sú technicky navzájom ovplyvňované. Ide najmä o nižšie uvedené
plánované investície v roku 2019:
•

Palisády 14 – výmena 2 ks kotlov Viessmann o výkone 285 x170 kW za modernejšie
kondenzačné kotly podobného výkonu. Výmenou kotla sa zvýši spoľahlivosť prevádzky
a zároveň sa výroba zefektívni. Kotly sú z roku 1996-97 a to je jedným z dôvodov k ich
výmene, nakoľko sú už technicky a morálne zastaralé.
Pôvodný stav: Kotolňa je umiestnená v objekte domu Palisády č. 14 v Bratislave a vykuruje
ešte aj ďalšie bytové domy, konkrétne Palisády č. 8,10 a 12. V kotolni sú 2 kotly o výkone
spolu 455 kW, ohrievač vody OVS 800. V kotolni je osadený čerpadlový expanzný automat.
Technológia zabudovaná v kotolni je riadená riadiacim systémom Siemens.
Navrhovaný stav: Kotol K1 a K2 bude zdemontovaný a nahradený novým kotlom /kotlami/ so
zabudovanou kondenzačnou technológiou. Výkon a konkrétny typ kotla bude riešený
projektovou dokumentáciou.
Predpokladaná investícia v danom prípade je suma 55 000,- Eur.

•

Sekundárne rozvody na jednotlivých okruhoch
Spoločnosť TERMMING, a.s. v súlade s nájomnou zmluvou prevádzkuje sekundárny rozvod
z OST Jakubovo námestie 9 v Bratislave. Tento sekundárny rozvod prechádza aj bytovým
domom Dostojevského rad 13 v Bratislave, konkrétne prechádza cez suterén dotknutého
bytového domu, kde majú obyvatelia domu umiestnené svoje pivničné kobky.
Spoločnosť Dobrá správcovská, s.r.o. ako správca bytového domu Dostojevského rad 13 sa
niekoľkokrát opakovane obrátila na mestskú časť aj na samotnú spoločnosť TERMMING,
a.s. so žiadosťou o pomoc pri riešení revitalizácie resp. modernizácie horúcovodu
prechádzajúceho cez suterénne pivničné priestory.
Dotknutý bytový dom je registrovanou kultúrnou pamiatkou a vlastníci bytov vynaložili značné
úsilie a nemalé finančné prostriedky na jeho rozsiahlu komplexnú obnovu, ktorá bola
dokončená v roku 2015. Pivničné priestory sa práve
kvôli horúcovodu nemohli
zrekonštruovať, nakoľko tejto obnove musí nevyhnutne predchádzať jeho revitalizácia.
Horúcovod vo veľkej miere obmedzuje úžitkovú plochu pivničných priestorov, keďže znižuje
ich využiteľnú výšku iba na 140 cm, zaberá cca 40bm hlavnej komunikačnej chodby
suterénu, čím sa v nej znemožňuje riadny pohyb a problematická je aj manipulácia
s predmetmi.
Vlastníci bytov bytového domu požadujú rekonštrukciu predmetného úseku potrubia
horúcovodu tak, aby umožňoval riadne využívanie spoločných a súkromných priestorov
a aby svojím stavom nezapríčiňoval havárie a znehodnocovanie majetku vlastníkov bytov.

Navrhovaný stav: spol. TERMMING, a.s. aj zástupcovia mestskej časti realizovali obhliadku
horúcovodu. V danej veci sa navrhuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu na obnovu
potrubia s dodržaním všetkých v súčasnosti platných noriem.
Predpokladaný náklad na revitalizáciu horúcovodu je 100 000,- Eur, ktorý však bude
upresnený až po vypracovaní projektovej dokumentácie.
•

Príp. havárie 80 000,- Eur
V danom prípade ide len o odhad, nakoľko je veľmi ťažké urobiť presný odhad nákladov na
opravu rozvodov. V skutočnosti môže nastať situácia, že nie je možné vykonať len opravu,
ale bude nutné zrealizovať kompletnú výmenu určitej „trasy“ rozvodov, príp. vyhradeného
zariadenia v kotolni.

Prílohou tohto materiálu je žiadosť spoločnosti TERMMING, a.s. doručená na Miestny úrad
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 10.01.2019. V žiadosti je každá vyššie uvedená potreba
finančnej investície technicky a odborne odôvodnená s uvedením aktuálneho t.j. pôvodného
technického stavu celkov alebo častí technológie, ktoré si vyžadujú výmenu alebo opravu, ako aj
charakteristika a stručný opis nového navrhovaného stavu.
Celkový predpokladaný náklad na investície do strojnotechnologických zariadení, prenajatých
kotolní a rozvodov v Starom Meste v roku 2019 je 235 000,00 Eur.
Všetky uvedené investície sú navrhnuté za účelom zvýšenia účinnosti výroby tepla. Ďalším
dôvodom je prevencia pred prípadnými haváriami počas vykurovacej sezóny. V prípade, ak tieto
investície nebudú vykonané, účinnosť výroby ostane na súčasnej úrovni.
V prípade, že dôjde k havárii, bude sa riešiť v danom čase, kedy vznikne. V tom čase môže byť jej
následkom práve nevyhnutnosť prerušiť dodávku tepla počas vykurovacej sezóny. Nie je možné
presne predpovedať, kedy môže/nemusí dôjsť k havárii.

TERMMING, a. s.
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Miestny úrad mestskej časti
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Vec: Predloženie plánu investícií na rok 2019

Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 29.12.2005 v znení neskorších dodatkov pod ľa článku II. odsek č . 3
Vám predkladáme na schválenie plán činnosti na rok 2017. Predložené práce plánujeme vykonať po ukončení
vykurovacieho obdobia v termíne od 1.6. 2019- 31 .8.2019 .
S pozdravom

S pozdravom ,

Ing. František Sás
predstavenstva
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TERMMING, a. s.
Člen Skupiny ENGIE

Plánované investície na prenajatých kotolniach a rozvodoch v Starom Meste,
Bratislava, ktoré sú prevádzkované spoločnosťou TERMMING, a.s.

Spoločnosť Termming, a.s. plánuje v roku

2019 investovať finančné prostriedky
z dôvodu zefektívnenia výroby, udržania spoľahlivosti prevádzky, zníženia energetickej
náročnosti a v neposlednom rade dodržania bezpečnosti prevádzky ako i príslušných
predpisov.
Postupnou rekonštrukciou časti zariadení, alebo výmenou jednotlivých strojných
zariadení ako sú čerpadlá, kotly, zmäkčovacie súpravy a pod. sa predlžuje životnosť
jednotlivých prenajatých zdrojov ako celku a zároveň sa zhodnocujú príslušné zariadenia.
V Starom meste sme do plánu opráv a investícii zaradili strojnotechnologické
zariadenia, ktoré presiahli dobu životnosti a nie je možné s nimi zabezpečiť efektívnu
dodávku tepla. V prípade výmeny niektorých strojnotechnologických zariadení bolo nutné
nadväzne naplánovať výmenu ďalších celkov alebo častí technológie, ktoré sú technicky
navzájom ovplyvňované. Nižšie sú detailne popísané plánované investície v roku 2019:

•

Palisády 14

Plánujeme vykonať výmenu 2 ks kotlov Viessmann o výkone 285 a 170 kW za
modernejšie kondenzačné kotly podobného výkonu. Výmenou kotla sa zvýši
spoľahlivosť prevádzky a zároveň sa výroba zefektívni. Kotly sú z roku 1996-97 a to je
jedným z dôvodom k ich výmene, nakoľko sú už technicky a morálne zastaralé.
Pôvodný stav :
Kotolňa

je umiestnená v objekte domu Palisády 14 a vykuruje ešte ďalšie Palisády 8,
10 a 12. V kotolni sú 2 kotly o výkone spolu 455 kW, Ohrievač vody OVS 800. V
kotolni je osadený čerpadlový expanzný automat. Technológia zabudovaná v kotolni
je riadená riadiacim systémom Siemens.
Navrhovaný stav :

Kotol Kl a K 2 bude zdemontovaný a nahradený novým kotlom /kotlami/ so
zabudovanou kondenzačnou technológiou. Výkon a konkrétny typ kotla bude riešený
projektovou dokumentáciou.

•

SR na jednotlivých:

Na základe požiadavky Správcovskej organ1zac1e resp. žiadosti o revitalizáciu
teplovodu v suteréne bytového domu Dostojevského rad 13 a na základe požiadavky
vlastníka rozvodu o zaradenie do plánu investícií na rok 2019 sme boli preveriť
1

TERMMING, a. s.
Člen Skupiny ENGIE
situáciu za účasti domového dôverníka a odbornej firmy zaoberajúcej sa prácami
spomínaného druhu.

Pôvod ný stav :
Teplovod je -..edený v pivničných priestoroch domu a ťahá sa po celej dÍžke chodby,
pričom pochôdzna výška pod potrubím je cca 1,4 m. Z hľadiska technického stavu
potrubie je prevádzky schopné bez viditeľných zmien čo sa týka materiálového
poškodenia bez zvýšenej vlhkosti v priestoroch.
Navrhovaný stav :
Snažíme sa prehodnotiť požiadavku na výmenu potrubia. Požiadali sme, aby žiadateľ
o revitalizáciu t.j. správca bytového domu, nechal vypracovať projektovú
dokumentáciu na obnovu potrubia s dodržaním všetkých v súčasnosti platných
noriem.
Nie sme si istý, či pri dodržaní všetkých platných noriem a predpisov po výmene
potrubia a izolácií dôjde k uvoľneniu priestoru v suteréne bytového domu.
V pláne investície je uvedený predpokladaný náklad, ktorý bude upresnený po
vypracovaní projektovej dokumentácie. V prípade výraznej zmeny oproti plánu,
navrhujeme samostatné schválenie tejto investície mestským zastupiteľstvom.
•

Je veľmi ťažko predpokladať náklady na ďalšie investície rozvodov, alebo aj
v zdrojoch tepla, pričom môže nastať situácia, že nie je možné vykonať len opravu,
ale bude nutné zrealizovať výmenu určitej trasy poprípade vyhradeného zariadenia v
kotolni. Z tohoto dôvodu sme odhadli minimálnu sumu na opravu takýchto rozvodov
vo výške 80 000,00 EUR.

Celkový predpokladaný náklad na investície do strojnotechnologického
prenajatých kotolní a rozvodov v Starom meste v roku 2019 je 235 000,00 EUR.

zariadenia

V tomto pláne neriešime ďalšie opravy, ako i investície /čerpadlá, expanzné nádoby,
zmäkčovacie stanice a rozvody/, ktoré môžu nastať ako dôsledok nečakanej havarijnej
situácie, preto je náš investičný plán orientačný a je možné, že náklady, ako i plánovaný
rozsah investícií budú zmenený v závislosti na rozsahu a druhu zásahov v priebehu roka
2019.
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-
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Rôzne

-

.
.

.

1

.
.
.

príp. havárie
Spolu

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
100000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80000,00
235 000,00

Plán investícií na rok na rok 2019

V Bratislave

dňa

: 07 .01.2019
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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použitel'ný pre právne úkony l
Oddiel: Sa
Obchodné meno:
Sldlo:
IČO:
Deň

zápisu:

Právna forma:
Predmet činnosti:

Vložka

TERMMING, a.s.

(od: 01.01.2006)

Jarošova 2961/1
Bratislava 831 03

(od: 01.01.2016)

35 972 254

(od: 01.01.2006)

01.01.2006

(od: 01.01.2006)

Akciová

spoločnosť

člslo:

3779/B

(od: 01.01,2006)

výroba, rozvod a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody

(od: 01.01.2006)

revlzie vyhradených technických zarladenl

(od: 01.01.2006)

výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

(od: 01.01.2006)

sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s výrobou, rozvodom a

(od: 01.01.2006)

dodávkou tepla a TÚV
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, najmä tovary a
výrobky súvisiace s výrobou, rozvodom a dodávkou tepla a TÚV

(od: 01.01.2006)

inžiniersko-Investorská činnosť súvisiaca s výrobou, rozvodom
a dodávkou tepla a TÚV

(od: 01.01.2006)

vodolnštalatérstvo

(od: 01.01.2006)

kúrenárske práce

(od: 01.01.2006)

vedenie účtovnlctva

(od: 01.01.2006)

obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť spojená so

(od: 01.01. 2006 )

správou

nehnuteľností

výroba, rozvod a predaj chladeného a vetraného vzduchu

(od: 01.01.2006)

upratovacle služby

(od: 01.01.2006)

prenájom nehnuteľnosti, bytových a nebytových priestorov bez
poskytovania Iných než základných služieb

(od: 01 .01 .2006 )

prenájom hnuteľných veci

(od: 01.05.2009)

sprostredkovateľská činnosť

v oblasti reklamy

(od: 09.03.2012)

reklamné a marketingové služby

(od: 09.03.2012)

správa bytového alebo nebytového fondu a jeho údržba v
rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a
nebytového fondu

(od: 03.04,2013)

výkon činnosti energetického audítora

(od: 17.09.2013)

elektroenergetika -distribúcia elektriny,dodávka elektriny

(od: 10.04.2014)

správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu
voľných živnosti

(od: 04.07 .201 7)
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predstavenstvo

(od: 01.01.2006)

Ing. František Sás - člen predstavenstva
Brančská 3108/7
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 03.10.2012

(od: 11.10.2012)

Ing. Roman Doupovec ~ predseda predstavenstva
Tupého 12246/25
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 22.04.2015

(od: 28.04.2015)

Ing. Martin Žlgo - člen predstavenstva
Brezová 4788/6A
Senec 903 01
Vznik funkcie: 22.04.2015

Konanie menom
spoločnosti:

Základné Imanie:

V mene spoločnosti konajú vždy dvaja

(od: 28.04.2015)

členovia

predstavenstva

spoločne.

132 775,6 EUR Rozsah splatenia: 132 775,6 EUR

Akcie:

Počet: 4000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33, 1939 EUR

Akcionár:

ENGIE Servlces a.s.
Jarošova 2961/1
Bratislava 831 03

Dozorná rada:

Ing. Peter Strýček
Dunajská 7080/25
Brallslava 811 08
Vznik funkcie: 22.04.2015

(od: 25.11.2011)
(od: 23.04.2009)
(od: 23.04.2009)

(od: 06.05.2016)

(od: 28.04.2015)

Ing. Róbert Ruňanin
Veltlínska 5972/3
Pezinok 902 01

(od: 07.04.2016)

Vznik funkcie: 01.04.2016

Ing. Mária Hornová
Nevädzová 3190/35
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.06.2017
Dalšle právne
skutočnosti:

(od: 04.07.2017)

Spoločnosť TERMMING, a.s. bola založená dňa 12.12.2005

(od: 01.01.2006)

ustanovujúcim valným zhromaždenfm akcionárov osvedčeným
vo forme notárskej zápisnice N 386/2005, Nz 65320/2005 a
vznikla splynutlm spoločnosti TERMING, a.s„ IČO: 31404243, so
sldlom Bukurešťská 2, 811 04 Bratislava, odd. Sa, vložka 3705/B
a SLUŽBYT MALACKY, a.s„ IČO :35 742 313, so sldlom
Kollárova 375/17, 901 01 Malacky, odd. Sa, vložka č. 3707/B.
Zmluva o splynuti spfsaná vo forme notárskej zápisnice dňa
12.12.2005 N 385/05, Nz 65319/05. Spoločnosť TERMMING, a.s.
preberá všetky záväzky a pohľadávky zanikajúcich spoločnosti
SLUŽBYT MALACKY, a.s. a TERMING, a.s.
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia
spoločnosti

zo dňa 30.10.2006 vo forme notárskej zápisnice
61/2006, Nz 42649/2006 splsanej notárkou JUDr. Danielou
Hlavnovou, na ktorom bola schválená zmena stanov.

č.

N

(od: 24 .11. 2oo6)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2007 vo forme
notárskej zápisnice č. N 92/2007, Nz 25773/2007.

(od: 12.07.2007)

Notárska zápisnica N 42/2008, Nz 11658/2008, NCRls 11612/2008
zo dňa 19.3.2008.

(od: 27.03.2008)

Notárska zápisnica N 189/2008, Nz 62385/2008, NCRJs
62005/2008 zo dňa 18.12.2008.

(od: 01.05.2009)

Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice
č. N 120/2009, NZ 38041/2009, NCRls 38697/2009 zo dňa
29.10.2009.

(od: 01.12.2009)

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme
notárskej zápisnice č. N 104/2011, NZ 42110/2011, NCRJs
43243/2011 zo dňa 02.11.2011.

(od: 25.11.2011)

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.1.2012 vo forme
notárskej zápisnice č. N 14/2012, NZ 1481/2012, NCRls 1606/2012

(od: 26.01.2012)
(od: 09.03.2012)
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Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č.
N 118/2012, Nz 5990/2012, NCRls 6134/2012 zo dňa 20.02.2012.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.03.2013 vo forme
notárskej zápisnice N 146/2013, Nz 9898/2013, NCRls
10136/2013.

(od: 03.04.2013)

Rozhodnutie jediného spoločnlka zo

(od: 11.04.2013)

01.04.2013.

Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti splsané vo forme
notárskej zápisnice N 324/2013, Nz 29376/2013, NCRls
30105/2013 dňa 02.09.2013.

(od: 17.09.2013)

Rozhodnutie jediného akcionára splsané vo forme notárskej
zápisnice N 660/2015, Nz 46751/2015, NCRls 47689/2015 z
26.11.2015.

(od: 01.01.2016)

Rozhodnutie jediného akcionára zo

Dátum aktualizácie
údajov:
Dátum výpisu:

dňa

dňa

01.04.2016

(od: 07.04.2016)

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.05.2016

(od: 06.05.2016)

23.01.2019
24.01.2019

O obchodnom registri SR 1 Návod na používanie ORI 1 Naša adresa(;]
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena 1 identifikačného čísla
sídla 1 spisovej značky 1 priezviska a mena osoby
Aktuálne zmeny 1 Oprava údajov štatutárov 1 Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR 1 Formuláre na podávanie
listinných návrhov na zápis do OR
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Vedie cez

komunikačný

priestor v pravom krídle bloku

Prechádza vo výške cca 150 cm cez celý hlavný
pravého krídla bloku

komun i kačný

priestor

Prechádza cez celý hlavný

Prechádza cez bývalé

komunikačný

pivničné

priestor l'avého krídla bloku

kobky, ktoré boli kvôli horúcovodu zrušené

Pokračuje

cez celý spojovací
krídlom bloku

Vstupuje do

ľavého

komunikačný

krídla bloku

priestor medzi pravým a

ľavým

