
 

 

 

 

HLASOVANIE PER ROLLAM 21.6.2021 
Hlasovanie spustené: 18.6.2021 – 10:45  
Hlasovanie ukončené 21.6.2021 – 12:00 

 
Zúčastnené mail. adresy:  
balaz@expres.sk – Roman Baláž – 1 hlas 
stefanmika@gmail.com  - Štefan Mika – 1 hlas  
technical_diving@okpfaff.sk – Oliver Krajňák- 1hlas 
ubatuba@pobox.sk - František Ondrejka – 1 hlas 
fero@ferex.sk – František Ondruš – 1 hlas  
pcprakza@gmail.com - Milan Peřina- 1 hlas 
palo.vaculcik@gmail.com  - Pavol Vaculčík – 1 hlas  
seckar@chello.sk – Radovan Sečkár- 1 hlas 
miroslavmavrak@gmail.com - Miroslav Mavrák - 1 hlas 

 
Znenie hlasovania per rollam: 
Dobrý deň, 
v súvislosti s využívaním nehnuteľnosti ZPS bola advokátska kancelária požiadaná o právne služby.  
Zástupkyňa kancelárie poslala nasledovný rozpis odhadu časovej náročnosti prác a odmeny za  komplexné poskytnutie právnych služieb. 
Týmto žiadam o Vaše vyjadrenie a schválenie objednania právnych služieb za uvedených podmienok.  
 ************************************************************************** 

1. Zápis zmeny sídla do Obchodného registra 
2. Zápis predmetu činnosti – ubytovacie služby do Obchodného registra (ak potrebné)  

Spolu 2 h 
1. Ubytovacie služby v. prenájom nehnuteľnosti (podmienky, riziká) 
2. Riešenie služieb spojených s ubytovaním/prenájmom (uteráky, posteľná bielizeň, paplóny, ...) 

Rešerš, stanovisko 4 h 
1. Príprava vzoru zmluvy o prenájme/ubytovaní, resp. VOP 

2 h 
1. Dohoda so správcom (zapracovať zákaz používania na vlastné účely správcu) 

1 h 
1. GDPR – ochrana osobných údajov hostí/nájomcov 

2 h 
  
Odmena za komplexné poskytnutie právnych služieb by bolo 1 100 EUR + DPH. 
********************************************************************** 
Návrh (súhlasím, proti, zdržal sa) : Prezídium ZPS schvaľuje objednanie komplexných právnych služieb súvisiacich s využívaním nehnuteľnosti na Dedinkách na prenájom. 
Prosím o hlasovanie najneskôr do 21.6.2021, 12:00 hod. 
Hlasovať prosím formátom: "Návrh : súhlasím" alebo "Návrh : proti". 

 
Hlasovanie bolo ukončené 21.6.2021 o 12:00. 

 
Návrh : 
Za:   7  
Proti:  0 
Zdržal sa: 2 (Krajňák, Vaculčík) 
 

Uznesenie: Prezídium ZPS schvaľuje objednanie komplexných právnych služieb súvisiacich s využívaním 
nehnuteľnosti na Dedinkách na prenájom. 
 
Vypracovala: Mgr. Zuzana Žecová 
V Bratislave, 28.6.2021 

mailto:balaz@expres.sk
mailto:stefanmika@gmail.com
mailto:technical_diving@okpfaff.sk
mailto:ubatuba@pobox.sk
mailto:fero@ferex.sk
mailto:pcprakza@gmail.com
mailto:palo.vaculcik@gmail.com
mailto:seckar@chello.sk
mailto:miroslavmavrak@gmail.com

