
Zmluva o nájme pozemku c. 1096/03050/2014
uzatvorená podla ustanovení § 663 a nasl. zákona c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník

v znení neskorších predpisov

Z m l u v n é str any:

Prenajímatel: Mesto Zlaté Moravce
v zastúpení: Ing. Peter Lednár, CSc., prin1átor mesta Zlaté Moravce

sídlo: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
bankové spojenie: VÚB Zlaté Moravce
císlo úctu: 33422162/0200, IBAN: 2202000000000033422162
ICO: OO 308 676

DIC:2021058787

(dalej len "prenajímatel''')

Nájomca: LDL s.r.o.

v zastúpení: Lubošom Drozdíkom - konatelom
sídlo: Moyzesova 3,953 Ol Zlaté Moravce
ICO: 45 308 101

Zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka císlo: 25657 IN

(dalej len "nájomca li)

Zmluvné strany, rešpektujúc zákon c. 138/1991 Zb. o Illajetku obcí v znení neskorších
predpisov, VZN c. 6/2011 Zásady hospodárenia s n1ajetkon1 n1esta Zlaté Moravce v znení
jeho Dodatku C. l a Dodatku C. 2 sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o nájn1e pozen1ku
C. 1096/03050/2014, podla ustanovenia § 663 a nasledujúcich zákona C. 40/1964 Zb.

Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov (dalej tiež "zmluva") za nasledovných
podmienok:

Úvodné ustanovenie

Prenajímatel vyhlásil dna 10.02.2014 priamy prenájom oznacený ako
"Nájom /pozemky/ - 19/2014 - Neotvárat'!", podla ustanovenia § 9a ods. 9 zákona
C. 138/1991 Zb. o n1ajetku obcí v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Zásady
hospodárenia s Illajetkon1 n1esta Zlaté Moravce (VZN 6/20 II v znení Dodatku C. l a Dodatku

C. 2) za úcelom predloženia najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie nájon1nej zmluvy o nájme
pozemkov uvedených v cl. l. tejto zmluvy. Prenajín1atel pri vyhodnotení priameho prenájIllu
"Nájom /pozemky/ - 19/2014 - Neotvárat'!" skonštatoval, že vyššie uvedený nájomca splnil
všetky podn1ienky zadania priameho prenáj IllU a z uvedeného dôvodu uzatvára s náj on1con1
túto zn1luvu

Zmluva o nájme pozemku Č. 1096/03050/2014 
uzatvorená podl'a ustanovení § 663 a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov 

Z nt I II V II é str an y: 

I)rc n aj ímateľ: Mesto Zlaté Moravcc 

Nájomca: 

v zastúpení : Ing. Peter Lednár. CSc .. primátor meSia Zlaté Moravce 
sídlo: 1. mája 2, 953 Ol Zlaté MonIVec 
bankové spojenie: VÚB Zlaté Moravce 
čislo účtu: 33422 162/0200, IBAN: 2202000000000033422162 
IČO: OO 308 676 
DiČ: 2021058787 

(ďalej len "prenajíma/el''') 

LDL s. r.o. 
v zastúpení : Ľubošom Drozdíkom . konateľom 
sídlo: Moyzesova 3, 953 Ol Zlaté Moravce 
I ČO: 45 308 101 
Zapisaná v OR OS Nitra. Oddiel: Sro. Vložka č islo: 25657/N 

(ďalej len " nájomca") 

Zmluvné strany, rešpektujúc zákon Č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení 
jeho Dodatku Č. I a Dodatku Č. 2 sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy O nájme pozemku 
Č. 1096/03050/201 4, podľa ustanovenia § 663 a nasledujúcich zákona Č. 40/ 1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej tiež .. zmluva") za nasledovných 
podmienok: 

Úvodné uslanovenie 

Prenajímateľ vyhlás il dila 10.02.20 14 pn amy prenájom označený ako 
.. Nájom /pozemky/ • 19/2014 - Neotvárat'!", podľa ustanovenia § 9a ods. 9 zákona 
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v nadväznost i na Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce (VZN 6/20 II v znení Dodatku Č. 1 a Dodatku 
Č. 2) za účelom predloženia najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme 
pozemkov uvedených v čJ. 1. tejto zmluvy. Prenajímateľ pri vyhodnotení priameho prenájmu 
"Nájom /pozemky/ · 1912014 - Neotvárat'!" skonštatoval, že vyšš ie uvedený nájomca splnil 
všetky podmienky zadania priameho prenáj mu a z uvedeného dôvodu uzatvára s nájomcom 
túto zmluvu 

• 



cl. I

Predmet nájmu

1. Prenajínlatel je výlucným vlastníkonl nehnutelnosti - pozemku, ktorý sa nachádza
v katastrálnom úzenlí Zlaté Moravce, vedených Správou katastra Zlaté Moravce
na LV c. 5417 ako:

>- pozemok parcelyKN registra "E", c. parcely 5633 (druh pozenlku: ostatné plochy)
o celkovej výnlere 3419 mZ.

2. PrenajÍ1natel' touto znlluvou prenecháva za odplatu (dalej len "nájOlnné")
a za podnlienok dohodnutých v tejto znlluve nájonlcovi do užívania prednlet nájlnu 
cast z pozemku uvedeného v bode l tohto clánku nevyhnutne potrebnú na úcel nájn1u
Ivid príloha c. l l.

Cl. II
Úcel nájmu

1. Prenajínlatel sa zaväzuje prenechat nájonlcovi nehnutelnost - cast pozelnku
uvedeného v cl. l ods. l tejto zlnluvy:

• cast pozemku parcely KN registra "E", c. parcely 5633 (druh pozemku: ostatné
plochy), ktorý sa nachádza na Ul. Župná v Zlatých Moravciach Ivid príloha c. 1/
za úcelonl Ulniestnenia 1 ks obojstranného reklamného maloplošného zariadenia
o rozmere 0,5 m x 0,5 m.

2. Nájonlca je oprávnený užívat nehnutelnost - cast pozenlku uvedenú v cl. l ods. 2.
tejto znlluvy výlucne na úcel uvedený v bode l. tohto clánku znl1uvy.

cl. III
Doba nájmu

1. Znlluva sa uzatvára na dobu u r c i t ú od 01.04.2014 do 31.03.2017.

cl. IV.

Cena nájmu

1. Znlluvné strany sa dohodli na nájonlnoln vo výške 80,00 €/rok (slovOIn: osenldesiat
eur) v znlysle VZN c. 6/20 II zásady hospodárenia s majetkonl nlesta Zlaté Moravce v znení
Dodatku C. l a Dodatku C. 2, kde je v Cl.9 ods. 1. písnl. e) stanovená nlininlálna cena vo
výške 34,00 €/rok za prenájom pozelnku na unliestnenie lnaloplošného reklmnného zariadenia
do 5 m2/0,50 m x 0,50 m = 0,25 m2;."

Nájonlca vo svojej ponuke ponúkol sumu 40 eur za prenájom pozelnku na umiestnenie
nlaloplošného reklamného zariadenia do 5 m2. Pri pocte 2 ks lobojstranné reklamné
zariadeniel reklamných plôch o rozmere 0,5 nl x 0,5 m výška rocného nájOlnného
za prenájonl pozemku na unliestnenie lnaloplošného reklanlného zariadenia do 5 n12 10,5 m x
0,5 In = 0,25 n121 predstavuje sunlU 80,00 €/rok (2ks x 40,00 €/rok = 80,00 €/rok)/.
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čl. I 
Predmet nájmu 

I. P renajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - I)Ozemk u, ktorý sa nachádza 
v katastrálnom území Zlaté Moravce, vedených Správou katastra Zlaté Moravce 
na LV č . 54 17 ako: 
;. pozemok parcely KN "cgistra " E", č. p~\ľccly 5633 (druh pozemku: ostatné plochy) 

o celkovej výmere 341 9 ml. 

2. Prenaj ímatel" touto zmluvou prenecháva za odplatu (ďa l ej len .. nájomne·') 
a za podmienok dohodnut)'ch v tejto zmluve nájomcovi do užívania predmet nájmu -
časť z pozemku uvedeného v bode 1 tohto č l ánku nevyhnutne potrebnú na účel nájmu 
Iviď príloha č. I I. 

Čl. Il 
Účel nájmu 

l. Prenajímateľ sa zaväzuje prenechat' nájomcovi nehnuteľnosť - časť pozemku 
uvedeného v čl. I ods. 1 tejto zm luvy: 

• čast' pozemku parcely KN registra .. E", č. parcely 5633 (druh pozemku: ostatné 
plochy), ktorý sa nachádza na Ul. Župná v Zlatých Moravc iach /vid' príloha č. II 
za účelom umiestnenia I ks obojstm nného rcklnmného ml.l loplošného zu riadcnhl 
o rozmere 0,5 ITl x 0,5 111 . 

2. Nájomca je oprávnený užívať nehnuteľnost" - čast' pozemku uvedenú v čl. I ods. 2. 
tejto zmluvy vý lučne na účel uvedený v bode l . tohto člán ku zmluvy. 

č l. III 
Doba luíjmu 

t . Zmluva sa uzatvá ra na dobu u r č i t ú od Ot .04.20 14 do 3 1.03.20 t 7. 

č l. IV. 
Ceml nájmu 

I. Zmluvné st rany sa dohod li na nájomnom vo výške 80,00 €/ rok (slovom: osemdesiat 
eur) v zmys le VZN č. 6/20 II zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v zneni 
Dodatku Č. I a Dodatku Č. 2. kde je v Č\.9 ods. t. písm. e) stanovená minimálna cena vo 
výške 34,00 €lrok za prenájom pozemku na umiestnenie maloplošného rek lamného zariadenia 
do 5 m2/O,50 m x 0.50 m = 0,25 m2

/ . 

Nájomca vo svojej ponuke ponúkol sumu 40 eur za prenájom pozemku na umiestnenie 
malop lošného rek lamného zariadenia do 5 mZ. Pri počte 2 ks /obojstranné reklamné 
zariadenie/ reklamných plôch o rozmere 0.5 m x 0,5 m výška roč ného nájomného 
za prenájom pozemku na umiestnenie maloplošného reklamného zariadenia do 5 m2 10.5 !ll x 
0.5 lTI ~ 0.25 m' l predstavuje sumu 80.00 €/rok (2ks x 40.00 €/rok ~ 80.00 €irok)l. 
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné za rok 2014 (01.04.2014-31.12.2014)
urcené vo výške 60,03 € sa nájomca zaväzuje uhradit jednorazovo na úcet mesta Zlaté
Moravce c. 33422162/0200, variabilný sY1l1bol:45308101, do 30.11.2014.

Nájo1l1ca sa zaväzuje v dalších rokoch uhrádzat vycíslené rocné nájomné za príslušný
kalendárny rok urcené podla ods. 4 tohto clánku na úcet prenajín1atela c. 334221620200,
IBAN: SK 2202000000000033422162, variabilný symbol: 45308101, a to "vždy do
30. novembra" príslušného kalendárneho roka.

Nájomné sa považuje za uhradené dnom pripísania na úcet prenajímatela.

3. Ak nájomca neuhradí nájomné podla odseku l a 2 tohto clánku v stanovenej výške
a vcas, je povinný zaplatit úrok z omeškania vo výške podla ustanovenia § 3 nariadenia
Vlády SR c. 87/1995 Z. z., ktorýn1 sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obcianskeho
zákonníka v platnom znení.

4. Prenajímatel a nájomca sa dohodli, že výška nájo1l1ného uvedená v ods. l. bude
každorocne upravovaná podla rocnej n1iery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok
meranej indexo1l1 spotrebitelských cien podla Štatistického úradu SR, najskôr však
od 1.1.2015. Pri urcení nájomného na další rok trvania nájlnu sa bude vychádzat
z nájomného za predchádzajúci rok. Výšku mesacného nájomného oználni prenajhnatel
nájomcovi bezodkladne po potvrdení rocnej n1iery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok
Štatistický1l1 úradom SR.

5. V prípade, že nájomný vztah zanikne a nájomca už uhradil nájomné za obdobie,
v ktorom zn1luvný vztah nebude existovat, prenajín1atel je povinný vrátit nájomcovi
zodpovedajúcu alikvotnú cast nájo1l1ného za obdobie, v ktorom zmluvný vztah nebude
existovat.

cl. V

Ukoncenie nájmu

1. Nájomný vztah založený touto Z1l1luvou zaniká:

a) dohodou zmluvných strán
b) písomnou výpovedou ktorejkolvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu;

úcinky výpovede nastanú dnom uplynutia troch mesiacov od dorucenia písomnej
výpovede druhej zmluvnej strane

c) odstúpenín1 od zmluvy zo strany prenají1l1atela v prípade, že nájomca bude
predmet nájmu užívat v rozpore so zmluvou alebo poruší niektorú zo zmluvných
povinností; úcinky odstúpenia nastanú dorucení1l1 píson1ného oznámenia

nájomcovi o odstúpení rrenajín1atela od zmluvy.

cl. VI.

Ostatné dojednania

1. Nájomca je povinný riadne a vcas platit nájOlnné a plnit ostatné záväzky v zmluve
uvedené.
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/ 2. Zmluvné strany sa dohod li, že nájomné Z~l rok 2014 (01.04.2014-31.12.2014) 
určené vo výške 60,03 € sa nájomca zaväzuje uhradi" jednorazovo na účet mesta Zlaté 
Moravce č. 33422162/0200, vari abilný symbol: 45308101 , do 30.1 1.2014. 

Nájomca sa zaväzuje v d'alšÍch rokoch uhrádzať vyčíslené ročné nájomné za príslušný 
kalendárny rok určené podl'a ods. 4 tohto článku na účet prenajímateľa č. 334221620200, 
\BAN: SK 2202000000000033422162, variabilný symbol: 45308101 , a to "vždy do 
30. novembnl" prís lušného kalendárneho roka. 

Nájomné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účel prenajímatda. 

3. Ak nájomca neuhradí nájomné podľa odseku l a 2 tohto článku v stanovenej výške 
a včas. je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške podl'a ustanovenia § 3 nariadenia 
Vlády SR č. 87/ 1995 Z. z .. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho 

zákonníka v platnom znení. 

4. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že výška nájomného uvedená v ods. 1. bude 
každoročne upravovaná podl'a ročnej miery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok 
meranej indexom spotrebitel'ských cien podľa Štatistického úradu SR, najskôr však 
od 1.1.2015. Pri určení nájomného na ďalší rok trvania nájmu sa bude vychádzať 

z nájomného za predchádzajúci rok. Výšku mesačného nájomného oznámi prenajímatel' 
nájomcovi bezodkladne po potvrdení ročnej miery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok 
Štatistickým úradom SR. 

5. V prípade, že nájomný vzťah zanikne a nájomca už uhradil nájomné za obdobie. 
v ktorom zmluvný vzťah nebude existovať. prenajímateľ je povinný vrát i ť nájomcovi 
zodpovedajúcu alikvotnú časť nájomného za obdobie. v ktorom zmluvný vzťah nebude 
existovať. 

čl. V 

Ukončenie nájmu 

I. Nájomný vzťah za ložený touto zmluvou zaniká: 

a) dohodou zmluvných strán 
b) písomnou výpoveďou ktorej koľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu; 

účinky výpovede nastanú dňom uplynutia troch mes iacov od doručenia písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane 

c) odstúpením od zmluvy zo strany prenajímateľa v prípade, že nájomca bude 
predmet nájmu užíval' v rozpore so zmluvou alebo poruší niektorú zo zmluvných 
povinností: účinky odstúpenia nastanú doručením písomného oznámenia 
nájomcovi o odstúpení prenajímateľa od zmluvy. 

čl. VI. 
Ostalné dojednania 

l. Nájomca je povmný riadne a včas platiť nájomné a plniť ostatné záväzky v zmluve 
uvedené. 
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2. Nájon1ca sa zaväzuje užívat predn1et nájll1u výhradne na Úcel dohodnutý v tejto
zmluve.

3. Nájon1ca zodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknÚt na predmete nájmu v sÚvislosti
s uŽÍvanÍn1, n10ntážou a demontážou reklall1ných zariadení a zaväzuje sa, že škody, ktoré

spôsobí sám alebo osoby s ním spojené, dá odstránit na svoje náklady.

4. Nájon1ca nie je oprávnený dat predn1et nájmu (dotknutÚ cast pozemku) do podnájll1u
bez predchádzajÚceho píson1ného sÚhlasu prenajín1atela.

5. Nájomca prehlasuje, že je oboznán1ený so sÚcasným stavon1 prenajímaného pozell1ku
a v takon1 stave ho preberá.

6. Nájomca je povinný udržiavat reklaIl1né zariadenia vo vyhovujÚcon1 stave,
spÍnajÚcon1 požiadavky pôvodného urcenia.

7. Nájon1ca je povinný dodržiavat príslušné právne predpisy týkajÚce sa un1iestnenia

a spôsobu reklamy, nesmie umiestnovat reklamy propagujÚce násilie, fašizmus, pornografiu
a výrobky zákonom zakázané.

8. Nájon1ca je povinný un10žnit prenajímatelovi vstup na prenajín1ané pozemky za
Úcelom vykonania kontroly nakladania s predn1etoll1 nájll1u.

9. Prenajín1atel sa zaväzuje v nevyhnutnej n1iere un10žnit a strpiet vstup nájoll1cu a nÍn1
poverených subjektov na svoj pozen10k, za Úcelom riadnej výstavby predn1etného reklamného
zariadenia a jeho následnej Údržby a prevádzky.

cl. VII.
Záverecné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobÚda platnost dll.om jej podpisu obidvon1i zll1luvnýll1i stranami

a úcinnost prvým dll.om doby nájll1u uvedenej v cl. III ods. l tejto zmluvy, za splnenia
podmienky zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle prenaj ímatela t.j. na stránke Mesta
Zlaté Moravce www.zlaten10ravce.eu.

2. Dorucením akýchkolvek písomností na základe tejto zn1luvy alebo v sÚvislosti s touto
zn1luvou sa rozun1ie dorucenie píson1nosti doporucene poštou na adresu urcenú v záhlaví
zmluvy, dorucenie kuriérom alebo osobné dorucenie príslušnej zmluvnej strany.

3. Zn1luvné strany sa dohodli, že pre dorucovanie písomnosti sa primerane použijÚ
ustanovenia § 45 a nasl. aspo

4. Táto zmluva môže byt menená alebo doplnená len po dohode obidvoch zn1luvných
strán oCÍslovanÝll1i dodatkaIl1i k zn1luve, ktoré budÚ tvorit jej neoddelitelnú sÚcast.

5. Zn1luva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 preberie prenajímatel
a l nájomca.
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2. Nájomca sa zaväzuje uŽÍvat' predmet nájmu výhradne na účel dohodnutý v tej to 
zmluve. 

3. Nájomca zodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknút' na predmete nájmu v súvislosti 
s užívaním. montážou a demontážou reklamných zariadení a zaväzuje sa. že škody, ktoré 
spôsobí sám alebo osoby s ním spojené, dá odstránil' na svoje náklady . 

. " Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu (dotknutú čast" pozemku) do podnájmu 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

5. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným stavom prenajímaného pozemku 
a v takom stave ho preberá. 

6. Nájomca je povinný udržiavať reklamné zariadenia vo vyhovujúcom stave. 
spiňajúcom požiadavky pôvodného určen i a. 

7. Nájomca je povinný dodržiava!' príslušné právne predpisy týkajúce sa umiestnenia 
a spôsobu reklamy, nesmie umiestňovať reklamy propagujúce násilie, faš izmus, pomogratiu 
a výrobky zákonom zakázané. 

8. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi vstup na prenajímané pozemky za 
účelom vykonania kontroly nakladania s predmetom nájmu. 

9. Prenajímateľ sa zaväzuje v nevyhnutnej miere umožn iť a strpieť vstup nájomcu a ním 
poverených subjektov na svoj pozemok, za účetom riadnej výstavby predmetného rek lamného 
zariadenia ajeho následnej údržby a prevádzky. 

čl. VII. 
Záverečn é us l a novcni ~\ 

l. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť prvým dňom doby nájmu uvedenej v č l. III ods. l tejto zmluvy, za splnenia 
podmienky zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle prenajímate ľa t.j. na stránke Mesta 
Zlaté Moravce www.zlatcmoravce.eu. 

2. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvis losti s tou IO 
zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu určenú v záhlavÍ 
zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručen ie príslušnej zmluvnej strany. 

3. Zmluvné strany sa dohod li . že pre doručovanie písomnosti sa primerane použijú 
ustanovenia § 45 a nasl. OSP. 

·t Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená len po dohode obidvoch zmluvných 
strán očíslovaným i dodatkami k zmluve, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

5. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 preberie prenajimater 
a 1 nájomca. 
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6. Neoddelitelnou castou tejto zmluvy je príloha -zobrazenie umiestnenia reklamného
zariadenia na predmete nájmu.

7. Zmluvné strany po precítaní zmluvy vyhlasujÚ, že vyjadrujÚ ich skutocnÚ, vážnu
slobodnÚ vôlu a na znak sÚhlasu s jej obsahom ju vlastnorucne podpisujÚ.

V Zlatých Moravciach
Z 4. MAR. lOU

V Zlatých Moravciach

Za pre naj í mat e l a:

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor n1esta Zlaté Moravce

Materiál spracoval:M~'Y?:1/

Za správnost: HM.! .Dna: ..ZJ ..MAR}O.1t ~:I .
5

N áj om c a:

v zastÚpení Lubošon1 Drozdíkom - konatelom

6. Neoddelitel"nou časťou tejto zmluvy je príloha - zobrazenie umiestnenia reklamného 
zariadenia na predmete nájmu. 

7. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy vyhlasujú. že vyjadrujú ich skutočnú. vážnu 
slobodnú vôl'u a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

V Zlatých Moravciach 
2 4. MAR 1014 

Za prenajímatel'a: 

Ing. Peter Lednä r, CSc. 
primátor mesta Zlaté Moravce 

. U I 
Materiá! spracoval: .. ~ .. ~.'!f.~ 

Za správnosť: . ..... ..... .. . l ... . 

Dňa: 24,MNLZP.1L ......... . 

V Zlatých Moravciach 

Nájo mca: 

v zastúpení Ľubošom Drozdíkom - konatel'om 

5 


