
DoDAToK č,.2
k nájomnej zmIuve zo dňa 28.Lo.20t6

medzi

Prenaiímateľ:
Obec: Mesto Turzovka

Zastúpené p. primátorom mesta, JUDr. Ľubomírom Golisom

Sídlo: Stred ].78, o23 54 Turzovka
lČo: 00314331
DlČ: 202055331-5

lČ opH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Čadca

Číslo účtu: SKso 5600 0000 0002 0461'1002
Mesto nie je platcom DPH.
( Ďalej len ako,,prenajímatel"')

Náiomca:
Media representative, s. r.o

V zastúpení:János Gaál, konatel'
Sídlo: lvanská cesta ŻD,821' 04 Bratislava
lČo: ąo 381"694
lČ opH:SKzo 233 636 83

Zapísaná v oR vedený okresným súdom Bratislava ]-, odd.: Sro, vložka číslo:
7631.6/B
Ďalej len ako,,nájomca"

článok l
Úvodné ustanovenia

U zavre li tento Dodatokč.2 knájomnej zmluve uzavretej dňa 28.10.2016(d'alej len ako
,,1mllva"), predmetom ktorejje prenájom pozemku, parcely c-KN č. 1'64/5t _ druh pozemku
: zastavané plochy a nádvoria o výmere Io4 mŻ, zapísanej na liste vlastníctva č. 1341',
vedeným okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, Pt€ k.ú. Turzovka, za Účelom
osadenia reklamného zariadenia.

Čl. ll
Predmet Dodatku

Dodatok č,2k,,Zmluve" sa uzatvára z dôvodu zmeny zmluvnej strany- Nájomcu, spoločnosti
Media representative, s.r.o. (do času výmazu z obchodného registra registrovaná s lČo:
46 381 694), ktorá zanikla bez likvidácie, a to zlúčením so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s.
(lČo: łł54O957), na ktorú dňom nadobudnutia účinkov zlúčenia prešli práva záväzky
spoločnosti Media representative, s'r.o. v dôsledku univerzálneho právneho nástupníctva.
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DoDAToK č.2
k nájomnej zmluve zo dňa 28.10.2016

ZÚčenie spoločností nadobudlo účinnosť dňa 11.01.2018, a to zápisom Zlúčenia do
obchodného registra dňa 11.01.2018'

Menísa: v časti Zmluvné strany - Nájomca v znení:
obchodné meno: Akzent BigBoard, a.s.

V zastúpení: János Gaál, generálny riaditel'
Juraj Lindauer, na základe plnej moci zo dňa 24.ot'201'8

Sídlo: lvanská cesta 2D, 821'04 Bratislava
lČo: 44 54O 957
lČ pre DPH: sK2O22735396
Bankové spojenie: Poštová banka, a.s'

Číslo účtu: sK72 6500 oooo oooo 2052 6974
Zapísaná v oR vedený okresným súdom Bratislava 1-, odd': Sa, vložka číslo: 4670/8
(Ďalej len ako,,nájomca")

Čl. lll, sa dopÍňa o ods. 7, ktoý znie:
Nájomca je povinný uhradiť nájomné za prenájom pozemku za rok 2oI8, jednorazovo,
celkom Vsume 345,- EUR, na základe faktúry vystavenej prenajímatelbm, so splatnosťou 14
dníodo dňa jej vystavenia. Prenajímatel'nie je platcom DPH.

za Čl. vl sa dopíňa Čl. vl. A v znení:

L. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.2 k,,Zmluve" bol uzavretý dobrovol'ne,
slobodne a vážne, nie v tiesni , ani za inak nápadne nevýhodných podmienok' Na znak súhlasu
s jeho obsahom ho zmluvné strany podpisujú.

2. V zmysle 5 13 zákona č'. L8/2oI8 Z. z. o ochrane osobných ridajov a o zmene a doplnení
niektoných zákonov v znení neskorších predpisov, prenajímateľ podpisom tejto zmluvy
vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, uvedených v časti ,,Zmluvné strany"
tohto dodatku, pre potreby realizácle jeho účelu. Súhlas prenajímateľa so spracúvaním jeho
osobných údajov nájomcom platí počas celej doby trvania vzťahu upraveného touto
zmluvou. Dotknutá osoba v zmysle 5 14 zákona č,. L8/2oL8 Z.z. má právo hocikedy odvolať
súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. odvolanie musí byť urobené
písomne a preukázateľne doručené Mestu Turzovka.

3. Tento Dodatok č,. 2 k ,,Zmluve" nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a

účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta
Turzovka, v súlade so zákonom č. 40h964 Zb' občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

4. Tento Dodatok č.2 k ,,Zmluve" je povinne zverejňovaný podl'a 5 5a zákona ć'.21'1'/2o0o 7.z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov'

5. Dodatok č. 2 k ,,Zmluve" je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých kaž.dá zmluvná
strana obdrží jeden rovnopis.
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DoDAToK č,.2
k nájomnej zmluve zo dňa 28.7o.2ot6

6. Neoddelitel'nou súčasťou Dodatku č.2k,,Zmluve" sú prílohy:
- kópia výpĺsu z obchodného registra oS Bratislava ]-, oddiel: Sro, vložka číslo: 7631'6/8

k dátumu Lt'01'2018
- kópia výpisu z obchodného registra oS Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 4670/8

k dátumu 11.01.2018

- splnomocnenie pána Lindauera

- informovanie o spracúvaníosobných údajov

MISTO TURZOVI(A

V Turz
3 Ą, uł ť V Bratislave, dňa 1].1'2.2oI8

Prenajímatel' Nájomca: nt BigBoard, a.s.
MESTO TU KA Zastúpená

Jánosom G
erálnym ri ditelbm

Zastúpen mátorom mesta
JUDr. Ľubomírom Golisom

Juraj Lindauer,
Na základe plnej mo

lom
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Akzent BigBoardt

OZNAM o zlúčení spoločností Media representative. s. r. o. a Akzent BigBoard' a.s.

Vážený partner,

oznamujeme Vám, źe spoločnosť Media representative, s. r. o. (do času výmazu z obchodného registra
registrovaná s lČo: ąo 381 694) zanikta bez llkvidácie, a to zlúčením so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s.,
lČo: łł 54o 957, na ktorú dňom nadobudnutia účinkov zlúčenia prešli všetky práva a záväzky spoločnosti Media
representative/ s.r.o. v dôsledku unĺverzálneho právneho nástupníctva.

Spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. týmto aktuálne pokračuje vo všetkých obchodných aktivitách zaniknutej
spoločnosti Media representatĺve, s. r. o.

Z uvedeného dôvodu si Vás zároveň dovoľujeme požiadať o zaregĺstrovanie uvedenej zmeny vo Vašich
adresároch a databázach. Kontaktné údaje spoločnost| Akzent BigBoard, a.s' sú uvedené v päte tohto listu'

Poštová adresa spoločnosti Akzent BigBoard, a.s. je nasledovná:
Akzent BigBoard, a.s.
lvanská cesta 2D
82704 Bratĺslava

Podrobnejšie informácie

Dňa 30.10.20L7 bola medzi zanikajúcou spoločnosťou Media representative, 5. r' o., do času vrimazu
zobchodného registra so sídlom lvanská cesta 2D, 827 04 Bratislava, lčo: ąs 381 694 ajej nástupníckou
spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s', so sídlom lvanská cesta 2D,82I 04 Bratislava, lčo: ąą 54og57 vsúlade
s ust. 9 69 ods. 6,9t52a,5 2t8a,5 218k ods. 4 a 5 218l zákona č.573h997 Zb. obchodného zákonníka, v znenÍ
neskorších predpisov (ďalej len,,obchodný zákonnĺk"), uzatvorená Zm]uva o zlúčení.

Z!účenie spoločností Media representatĺve, 5. r. o. a Akzent BigBoard, a.s. v súlade s ust. ś 69a ods. 1

obchodného zákonníka nadobudlo účinnosť dňa 11.01.2018 (ďalej len ,,Zlričenie"), a to zápisom Zlúčenia do
obchodného regĺstra dňa 11.01.2018. V súlade s ustanovením s 69a ods. 1 písm. a) obchodného zákonníka
Vám oznamujeme, že dňom 1t.01.2018 došlo k prechodu majetku, všetkých pohľadávok a k prevzatiu
všetkých záväzkov a alcýchkoľvek iných práv spoločnosti Media representative, s. r. o. v dôsledku
univerzálneho právneho nástupnícWa na spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. Na základe toho zostávajú
v platnosti aj doterajšie zmluvné vzťahy medzi Media representative, s.r.o. a tretími stranami.

Prílohy:

o lnformatívny uýpis z obchodného registra - Media representativą s.r.o. (vymazaná spoločnosť)
o lnformatívny vrýpĺs z obchodného registra _ Akzent BigBoard, a.s. (nástupnícka spoločnosť)

Gaál
riaditel'

V Bratislave, dňa 12.01.2018 za spoločnosť Akzent BigBoard, a.s.

Akzcnt BigBoard, a.s., Ivanská cÔsta 2D, 82l 04 Bĺatislava
Íclefón +42l 262801026,555774 l7 íax:+42l 26280 1020
c-mril bigboaĺd@bigboaĺd.sk intcrnet www.bigboard.sk

7'aplsaná v obcbodnom ręistri okrcsného súdu Bratislava t, oddiel: Są
Vtožka čĺslo: 4ó70lB lCoz 44 54095? tČ pre DPH: sK2o22't353g6
Poštová brnkĺ, ĺ.s., Číslo úětu : sK72650oooooodo 02052697 4, B|C:
POBNSKBA
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Číslo doŽiadania : el4o42ĺ20'l8tB

rĺýpls z oBcHoDNÉHo REG|STRA
okresného sÚdu Bratislava l

k dátumu 11.01.2018

Oddiel: Sa
VloŽka číslo:4670/8

l. obchodné meno

Akzent BĺgBoard, a.s

ll. Sídlo

!ff:řľ:'"T"filBno 
verejného priestranstva) a orientačné čĺslo (prĺp. súpisné číslo):

Názov obce: Bratĺslava
PSČ:821 04
Štát: slovenská republĺka

lll. lčo: 44 54o g57

lV. Deň zápisu: 16J2Źoa8

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

Vl. Predmet podnikania (činnosti)

ĺ ' kúpa tovaru na Účely jeho pr'edaja konečnému spotrebitelbvi (maloobchod) alebo inýmprevádzkovateľom Žĺvnosti (veľkoo'bchod),
2. sprostredkovateľská činnäst' u ool".tĺ obchodu,
3. leasingová činnost' v rozsahu 

";in;J 
Živnostĺ,

4. reklamná a propagačná činnosť, 
-'-'

5. obstarávatel'ské .ľŤov spojené s prenáimom nehnutel,ností,6' prenájom hnuteľných v"cĺ ŕ ro...ňu'uoľnej Živnosti,7. podnikateľské poradenstvo u ro.."ňu vol,nejŽivnosti,
8. prenájom nehnutel'ností spojený s_|osrytovä.ĺ' Ĺli.ľ' než základHých sluŽiebspojených s prenájmom,
9. čistiace a upratovacie práce,
ĺ0. poradenská činnost'v oblasti obchodu v rozsahu vol,nej Živnosti,11' činnosť podnikateľsrycn, oęanizáenlicn a ekonomických poradcov,
1 2. sprostredkovatel'ska 

-einnosř 
v áĹl*ti sluŽieb,

13. vedenie r]čtovnĺctva, -''
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ĺ4. pípravné práce k realizácii stavby,
15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
í6. vydavatelšká činnosť
17. prieskum trhu a veĘnej mlenky
18. kuriérske sluŽby
í9. organizovanie kuzov, školení a semenárov
2o. oĺganizovanie kultrirnych a iných spoločenských podujatĺ
21. uýskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
22. uýskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Vtl. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: člen
Meno a priezvisko: Mgr. Marcel Grega
Bydlisko:
Názov ulice (lného ver ejného priestranstva) a orientaěné číslo (príp. súpisné číslo):
Košická 4984140
Názov obce: Bratislava
PSč:821 08
Štát: slovenská republika
Dátum narodenia: 08.02. 1 979
Rodné čĺslo: 790208/8601

Vznik funkcie: 28.05.201 3

Funkcia: člen a predseda predstavenstva
Meno a priezvisko: Richard Flimel
Bydlisko:

!ázov ulice (lného veĘného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné ěíslo):
Brečtanová 2461l25
Názov obce: Bratislava_Nové mesto
PSč:831 01
Štát: slovenská republika
Dátum narodenia: 10.06.1973
Rodné číslo: 73061 0/8469

Vznlk funkcie: 02.03.201 6

Funkcia: člen
Meno a priezvisko: János Gaál
Bydlisko:
Názov obce: Dobrohošť 323
PSč: 930 31
Štát: slovenská republika
Dátum narodenia: 1 8.08.1 970
Rodné číslo: 700818/6614

Vznik funkcie: 02.03.2016

2



$pôsobło-1a1ĺa štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpĺsui.p'"Jś"oa predstavenstva samostatnea ostatní členovia predstavenstva vŽdy ováJa spolóen". Ěáäpisovanie za spoločnosť savykoná tak' Že k vytlačenému alebo nápĺsaneńu óu"ňójne'u menu spoločnosti, menu afunkcii prĺpoj ĺ podpisujúci pod pis.

Vlll. Dozorná rada

Meno a priezvisko: Marcela Pelíkánová
Bydlisko:

ľ:Í':lJ:"'iaT" 
veĘného priestranstva) a orientačné číslo (prĺp. súpisné čĺslo}:

Názov obce: Chorvátsky Grob
PSČ: 900 25
Štát: slovenská republika
Dátum narodenia : 24.06.1978
Rodné čĺslo: 785624t6123

Vznik funkcie: 18.1Z.ZO1 s

Meno a priezvisko: lng. Peter Remenár
Bydlisko:

ľ:;Ĺlľllx""(iného 
veĘného priestranstva) a orientačné čĺslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Bratislava
PSč:841 03
Štát: slovenská republika
Dátum narodenia : 24.O1.197 1
Rodné ěĺslo: 7 1o124t6218

Vznik funkcie: 1B.1Z.ZA1.5

Meno a priezvisko: Vladimír Drahovský
Bydlisko:

äŕ1''".ä'l!e6 Í'Eno 
veĘného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné čĺslo):

Názov obce: Dudince
PSč: 962 7ĺ
Štát: slovenská republika
Dátum narodenia : 01.12.1982
Rodné číslo: 821 2o1 t8342

Vznik funkcie: 11.11.2016

lX. Akcionár

obchodné meno/názov:

ĺ/l



JoJ Medía House, a's.
Sídlo:

ľĹ1ä#ä1(iného 
veĘného priestranstva) a orientačné čísto (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Bratislava
PSČ:831 01
Štát: slovenská republika

X. Výška základného imania

25 000,000000 EUR

Xl. Rozsah splatenia základného imania

25 000,000000 EUR

Xll. Akcie

Počet:25
Druh: Kmeňové
Forma: Akcia na meno
Podoba; Listinné
Menovitá hodnota: 1 0oo,0ooooo EUR

ĎaEie právne skutočnosti

Xlll. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti

lgopen9sJ' je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.obchodné meno/názov:
BigBoard Slovensko, spol. s r.o.
Sídlo:

ľ#::.?llT"gänl" 
veĘného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Bratislava
PSč:841 04
Š_tát: slovenská republika
ICO: 31 622 S1B

obchodné meno/názov:
Akzent Media spol. s r. o.
Sídlo:

ľ*:řJ.',"T",'!śno 
veĘného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Bratislava

Strana



PSČ:821 04
Štát: slovenská republika
lČo: oo 895 628

obchodné meno/názov:
Medĺa representative, s. r. o.
Sídlo:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné ěíslo (príp. súplsné čĺslo):
lvanská cesta 2D
Názov obce: Bratislava - mestská čast'RuŽinov
PSč:821 04
Štát: Slovenská republika
lČo: ło 381 694

XlV. lné d'alšie právne skutočnosti

1. Spoločnost' bola zaloŽená zakladatel'skou zmluvou spísanou Íormou notárskej
zápisnĺce N 289/2008, Nz 53398 t20o8 dňa 01 '12.2oO8 v zmysle prĺslušných ustanovení
z.č'. 513ĺ 1991 zb. obchodný zákonnÍk.

2.Zápisnicazozasadnutia mimoriadneho va|ného zhromaŽdenĺa zo dňa 30.04.2010.
3. Zmluva o zlúčení1l9 |orme notárskej zápisnĺce č. N 3o7l2o1o, Nz g4806/2010, NCRls
35356/20'ĺ0 zo dňa 28.9.2010. Zmena obchodného mena z Dorvick, a. s. na BĺgBoard
Slovensko, a. s.
4' Notárska zápisnica N 88/2011' Nz 13944t2o11zo dňa 18'4.2011 osvedčujúca
rozhodnutie jediného akcionára.
5. Rozhodnutie jedĺného akcionára zo dňa 22'08'2011.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01'1o'2011.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.o2'2012
8. Notárska zápisnica z rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 03.o4.2012.
9. Rozhodnutie jedĺného akcionára zo dňa 28.05.2013 vo forme notárskej zápisnice N
584ĺ2013, Nz 17 67 51201 3, NcRls 1 8038/201 3.
í0. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N
124912013 Nz 56188/2013 NCRls 5696212013 zo dňa 17.12.2013.
Zry|uva o zlúčenĺspísaná vo forme notárskejzápisnice N 1251t2o13 Nz 56195/2013
NCRls 56973/20ĺ3 dřta 17.12'2013.
ĺ1. Rozhodnutie jediného akcĺonára zo dňa 18.12.2015.
1 2. Rozhodnutĺe jediného akcionára zo dńa o2.og.2016.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.03'2o16.

Výpis zo dňa 11.01.2018

ĺĺ
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osvedčovacia doloŽka
ĺvedčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konveziou z eleKronickej do listinnej podoby podľa $ 35 ods. 1

pism. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe rnýkonu pôsobnosti orgánov verejnej ńoci a ó zmene-a doplnenĺ
niektoých zákonov (zákon o e-Governmente; v zńení neskorších pr"opi"ou a pođľa vyhláŠký Ministerstva Íinanciĺ Slovénskej
republiky ć,.27512014 Z. z. o zaĺul,enej konveziĺ

Formát papĺera A4

5

5Počet neprázdnych strán

Počet listov

Formát papiera

Udaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

@ Dokument obsahuje prostrĺedky autorizácĺe alebo časovú pečiatku

o Doxument neobsahuje prostriedky autońzácie ani časovú pečiatku

Stav autorizácie Platná

Čas autorizácĺe 11'01.2018 'ĺ 1:34:33

Čas overenia autorizácĺe 11.01.2018 1 1:36:08

Miesto autorizácie

Ministerstvo vodlivosti SR, ICA - 10432 39' NTRSK_oo'ĺ 66073' sKldentifikátor

ZastupujÚca

Mandát

osoba, ktorá autorĺzáciu vykonala

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

tas overenia časovej pečiatky

Platná

11.01.2018 1 't:34:36

me Stamp ny bezpecnostny urad,

1 'ĺ .01'2018 1 'ĺ :36:08

Casová peciatka pripojená k prostriedku autorizácie

112
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konverzii

,enćné ěĺslo záznamu o zaručenej konveziĺ

Dátum a čas vykonania zaručenej konvezie

sP- 1 1 -01 -201 8-001 1 79

11.01.201811 :36:08

Hodnota elektľonického odtĺačku plvodného elektronického dokumentu

Funkcia pouŽĺtá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-256

Podpis a pečiatka 2t2

3663't124

Slovenská , a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
oR os BB, oddielSa, vloŽka č.803/s

Adrĺana

') Ak bola zaručená konveaia vykonaná automalizovaným spÔsobom, tieto

mestnanecFunkcia alebo pracovné zaradenie

Názov právnickej osoby

Prĺezvĺsko

ItO

Meno

údaje sa neuvádzajú

ZaruČenÚ konverziu vykonal -

ll



J

Číslo doŽíadania : el4o37l2018tB

rĺŕpls z oBcHoDNÉHo REGISTRA
okresného súdu Bratíslava !

k dátumu 11.01.2018

Oddiel: Sro
VloŽka čĺslo:76316/8

Zapísaná osoba

l. obchodné meno

Medĺa representative, s. r. o

ll. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaěné čísto (príp. súpisné ěíslo):
lvanská cesta 2D
Názov obce: Bratislava
PSč:821 04
Štát: slovenská republika

ltl. lČo: 46 381 694

lV. Deň zápisu: 12.10'2011

zapĺsaná v obchodnom registri
okresného súdu
Oddiel Sro
Vložka 76316/8
Deň zápisu 12.10.2011

bola vymazanáz obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v
obchodnom registri ku dňu v'ýmazu zapísanej osoby.

Deň výmazu zapísanej osoby 11.01.2018

ĎaIšie právne skutoěnosti

V. Právny dôvod rnýmazu zapísanej osoby z obchodného registra

Zapĺsaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 11.0í.2018

1

ĺ/l



Právny dôvod výmazu:
dobrovoľný výmaz

Vl. Z|účenie, sptynutie, rozdetente spoločnosti

Spoločnost' zanikta v dôsledku ztúčenia.
Právny nástupca
obchodné meno/názov:
Akzent BigBoard, a.s.
Sĺdlo:

iff:ľľ:'"Tj'lľ. veĘného priestranstva)a orientačné číslo (príp. sripisné čĺslo):
Názov obce: Bratislava - RuŽinov
PSč:821 04
Štát: slovenská republika
lčo: łł 54o 957

Výpis zo dňa 11'01.2o18

Stra 2



osvedčovacia doložka
osvedčujem' Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konveęiou z elektronickej do listinnej podoby podľa $ 35 ods' ípísm' a) zákona č' 3o5t2o13 Ż' z' o elektronickej połoo" włä"" ńěš"_u"".ti orojno1 

Y.e1ejną moci a o zmene a doplnení
äff'ffi:iiZÄ?ľ'ĺ?l!l"".?;Í3.łŁľľl"ł':'ĺzńenĺnesioríĺ.ń';äř.-á; a poďľa vvnnJłý ĺĺ1nisie,stua financiíSlovenskej

@ Dokument obsahuje prostriedky autorĺzácie alebo časovú pečiatkuQ Dokument neobsahuje prostriedky autorĺzácie ani časovú pečiatku

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera

2

2

A4Formát

Udaje novovzniknutého d jformeokumentu v listinne

Stav autorĺzácie

Čas autorizácĺe

tas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Platná

32:5411 .01.2018 11

:331'l.01.2018 11:34

dlivostiSR, I
Ministerstvo

3,7660NTRSK-OO390432

Mandát

Zastupujúca

ldentifikátor

osoba, ktorá vykonalaautorizáciu

Stav časovej pečiatky

tas vystavenĺa časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Platná

:32:5611.01.201811

EP, nostny1mp

11.01.201811:34:33

k prostriedku autorizáciepeČiatka pripojená

ĺ



Evidenčné čĺslo záznalnu o zaručenej konvezii
Dátum a čas vykonania zaručenej konvezíe
Hodnota elektronického odtlačku plvodného

unkcia pouŽítá pre výpočet elektronického odtlačku

Podpis a pečiatka

F

elektroníckého dokumenfu

í.},i

2ĺ2

l' iĺ;
'.l: í

5718-001-201-011sP-

verzĺikon

2413663

ystricaB
803/Sč.

Banská
ka

995
vIoŽ

97I,
Sa,

a.
cesta
oddiel

poŠta,ká

BB
nska

os
Partizá
OR

Názov právníckej osoby

lČo

Meno

Príezvisko

saúdajetieto
vykonaná gkonVerŻiaearučená

.) Ak bola

Funkcía alebo pracovné zaradeníe

bka76358
Obdĺžnik
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PLNOMOCENSTVO

Splnomocnĺtel':

obchodné meno: Akzent BigBoaľd, a.s.
Sídlo: Ivanská cesta 2D, 82l u Bratislava
IČo: 44 540957
7-apisaný v oR oS Bratislava I, odd. Sa, vl. ć,.:46701E

Richard Flimel
Nar.: l0. 06,1973,č. oP: EN809932

(d'alej len,,S pht ont oc n íle ľ')

splnomocňuje týmto
Splnomocnencĺ

Meĺlo a priezvisko: Juľaj Lindauer
Dátum nar.: 12.09J979
Č. op: EM33o077
Trvale byom: Bakošova 2lWl44,84l 03 Bratislava

K

ł,:Éa
\r(ďalej |en,Splnontocnenec")

aby 8Rĺ

l. v mene a na účeÚ splnomocnitel'a uzatváľal s hetími osobami nájomné zmluvy
k nehnuteľnostĺam, nďv ktoých majú byt'umiestnené reklamné zaľiadenia alebo reklámné
stavby Splnomocnitel'a, ďalebo obchodné zmluvy, na złklade ktoých by bol
Splnomocnitel'opnivnený uŽívať nehnuteľnosti za ričelom osadenia reklamných zariadení
alebo reklamných stavieb, a to v rozsahu maximálnej roěnej odplaty ?3 użívanie
nehnuteľnosti do výšky 5.000,- € a tieto zmluvy menil ďalebo zrušil;

2. zastupoval Splnomocnĺtel'a prď orgĺĺnmi veĘnej moci v stavebnom konaní o udelení
povolenia na umiestnenie reklamných zariadení alebo reklamných stavieb, predÍŽenie
povoleĺlia na umiestnenie reklamných zariadení alebo reklamných stavieb, v konanĺ
o odshánenie stavby (reklamných zmiadenĺ alebo reklamných stavieb), v spnivnom konaní
o spnivnom delikte, a aby vykonával všetky potrebné a súvisiace právne úkony v
pľďmetných konaniach.

Splnomocnenec je opnivnený vsúvislosti svyššie uvedenými bodmi 1. a2. vykonávať
všetky potrebné a sůvisiace právne füony, najmĄ avšak nielen' rokovat' o uzawetĺ zmlúv,
uzatvárat' a menit' zmluvy, rušit' zmluvy ďalebo dohody výpoveďou, dohodou, odstúpením,
podávať návrhy, Žiadosti, st'ažnosti, vyjadrenĺa a iné podanią vrátane oprávnených
prostľiedkov, menit' dopĺnať pľípadne braŕ spät' návrhy ná začatie spľávneholstavebného
konanią vzdat' sa pniva podať opravný prostriedok, uzavriet' zmieľ, zastupovat'
Splnomocniteľa na miestnom zistbvaní v rámci stavebného konania, zastupovat'
Splnomocniteľa pri vykonóvaní dôkazq pri vyšetrovacom úkone alebo pń inom úkone
uskutočňovanom v uvedených právnych veciach, nahliadat' do príslušného úradného spisu,
zbieľky listín, operatu, prĺp. do inej riradnej evidencie, poŽadovat'a pľebeľat'vypisy, odpisy

Al*r'ĺt BigBoonl, ns.. lvnnski ccsra ?D, 821 (X Bľatislavo
tclcÍón + 4!t 2 

'{77 
J:00.5478 9593 Ínĺ: + 42 l 2 5ł?8 9594ľrul! blgbooľd3ŕbigboanl sk lntcrnĺ www.bishurd.sk

Zapĺrrný ľ obchodnom rc3lrtrl okĺcsĺrcho srĺau Bńiĺśiava l. 0ddlch Sl,
l'lollu člďo: 46il'B lCo: .l{ 540 957 lĆ pľc DPl|: sK2otz7]539ű

Poltovń blnlrł r.!' Čĺslo učlu 205269?4:6500,
IBAN sK72 ó500 {x}oo ilx]o 205! ó974. swlFT PoBNSKBA

il

J

AkzentBigBoardo



Akzent BigBoard

alebo fotokópie z úradného spis_u, zbierky.listín, openĺtu, prip.zinej úradnej evidencie, ako ajsa zričastnit' pľi ďalŠĺch úkonoch súvisiacich * 
'ä.mp""äniii 

uo vyššíe uvedenýclr právnychveciach.

Toto plnomocenstvo neopnĺvňuje Splnomocnenca akýmkoľvek spôsobom scudzovat,majetok Splnomocnĺteľ_1, 
.z_a_stupovat' śplnomocniteľa ŕ;d daňovjtn tradom ďaleboaudítormi vo veciach týkajúcicľl sa daňołých povinnosti splno'ocnitel,a, ani zastupovat'Splnomocnitel'a v súdnom k:n*j. Splnomoónenec tiež nie je v rozsahu tohto plnomocenstvaopnĺvnený zakladat' a zrušovat' bankové atebo iné finančné účty u *.n" a na účetSplnomocnitel'a a inak 

.zastupovat' Splnomocniteľa mimo obtastí' uu.J_.ny"t, v tomtoplnomocenstve, ak mu nebude ůdelené osobitné plno*o."n.tuo.

(

Toto plnomocenstvo sa udel'uje na dobu neurčitú, pokial' nebude skôr odvolané ďalebov1povedané'

V Bratislave, 24. 01. 201 8

Akzent BigBoaľd, a.s.
Richard Flimel, konatel'

Plnomocenstvo pńjímam:

Jupaj Lindauer

1R
ł' -2

t
.Y{ř

Alz-cĺt BigBoan!. o.s'. lvanski crstn 2D, E2l oł Bmtislava
lclcÍón _ 42l 2 5417 um.5Ą?8 9593 farl * łzll-ŕii-ssN
c.mall bigboĺnl,obigboaľd sł lnlcrnct www.bipboorl'.sk
złpttlnJi v oocnodnom reglt|rl okrrsncllo stiĺtu Brĺtislavc l. oddlcl: Sn,\lrllhĺ člĺlo: 4670 B lĆo: ĺł sĺo ssz 

'Č'ńöňi';iibo22735J96

|-o!lovi blnkĺ' as. Ćĺslo u{tu 2052697.1 6500'
IBAN sK72 65{n 0o0o 0m0 3osr ĺszł, swiFi PoBNsKBÄ

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik
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osvEDČENIE
o pl'avosti podpĺsu

Podl'a knihy osvedČovania pravosti poclpisov osvedcu1em provost' podpisrr: Richłrd Flimc!, dótum narodenía

l0.ó.1973' ľ.č. 730610/8łĺil, uyro''nr,itirtor'ĺ, Brečiĺnoi'ń 246|i2s, ktorého(ej) to!ożn9s|.s9m zistil(a)

zakonným spôsobom, spôsoü ástenia lotoŽnosli: plntný doklad'totożnosti- úľadný doklad: občiansky preukaą 
.

séria ďalebo čísto: EN8b9g32, iiołĺo podpis no lĺ'tiń" uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených

podpisov pľidelil podpisu poradové Čislo o 3820ó8/2018.

Bratislava dňa l 6.5'20 l 8

o

!

povcrený nolłirom
Mgr, TontĺĺŠom Leškovským

ł

l IR

t'pĺlzrlrncnie! Notľ lcgalizóciott
nctlsrertČujc prilvdiv(rsť sktltucnosti
uvôdzĺných v lístiĺrc (Š5E oĺls. 4
Notlnkcho poriadku)

ĺ

I

bka76358
Obdĺžnik
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sidto: hłá cđ 2D' t2l 04 BÉlislal"
złi.: Y oôťłoit!đ Í.8iíÍi o|Í6ft süu BdiglalŹ ĺ' odt Ł v|. ě : sro3

v6: lďffiÚnL o 
'Pn.árr!l 

osbaý.t údriov

váćđý ot l'odľý p6ffi'

Ýg.iYilbdi śpÍÜatím fuÉj Filrcj úpńvy voblÄsti etřany osbných 
'idájor 

hďi D.dóuilt
ítčiínođ od 25.05.ml8 (Nańa!].nie o thw onbnich iłdajol EWóFkzto pbmfu a Rdy
(tlr 2l&679 z27.u.2016 oúhŕw Íŕictýc' osôb pń spfuúfraí Nhýt uĄjoý Íowlú
ph'b łkrÁb li&jd, híorril il ńujc sremfu 9'/ađiEs (,, GDPR')' a ťaÔťcre ztv'ać piw
P.a]piq plaĘ ysR yoblÚ,i üIÝu, üobnÍĘh;.l4jo9 Ňjń Biłü ć. IauI8 z z oÉtnil
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lc.d!!ovú đlĺW, 

'ńlÜW 
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.Zolwr"),

rĺm dďolt. lnfomoirť v&' ł! lloločnÚĺ AJg.rt BlgBo.řd .|.o pBídzl(fitaGľ v túłitlo'đ
t Efun@ zđluvoú 

'pncúYr 
oFb'é úül. Í}zl.kýcb 6ôb' koé íc !ĺB v $viíŃi

! @MlEr a plnđln zJdury po6lq^li llcbo v budúmlti .atc po3kytÉc' ! b iljđ l@ĺb|úć
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Znlry, pÍlp.dnc Ńbné lidrjc tik'jrůc.9 PÍimo vĄ ú * ýzictoÜ o$bd (ďtl.j kn .dot}nutt
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K.ri,í a mluvných ífán zđlut7' tđ! .j spolďnoď Alađĺ BigB@4 jc vo ydáhu

LPo6!9butým Ńbnýń ód.jom @tnýn Prcvód'Lovd.rm vfiyBlc PrÉdpiý
o ahme Ńbných údrjoŁ . nic sp.Ńdlov&ľm'
Idđtifik'čoć údt. rloloě!6al At'.!l B|8Bo.ťd: Atzđl BigBołd r.'', tĆo:
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'po|oa!ôrti 
Ak'.!l Bl8Botťd: Akat BigB€d, &5.' llo:

44 5.lo 957, I@lĺ đ 2D' 82l o{ BdillaĘ a cl.tfuicky il cffiiloEj rdr*:
Bdpr@bigbm'd.sL,

tonbt'ných údajŕłl 
^luđ 

Bi8Bo.!d. Doúnu!í Ńb. ńá ď!l.j přóvo pod!ť ýáoď
É Úńd na Ghrrnu Ńbných ljd.joÝ sŁ rk 9 domniďł ž. o$bna údrje s śFsův'jú
rcíkotrc. Konblĺ M Úr.d ddlilú ośoh. Żiltĺ Ŕ íirai. W.dąých Lúbllných
úd.jov Akza't Bi8BąÍđ pÍíp. B í!ĺnkc gdncbo út!du: EĘs!'ld4q'@!a!s'g}.:k.
Dotknulĺ 6ob. môá. UPLltlď!ť ýojc pńvä uvedđŕ vyšic pi.m uzodporüJÉj

BledovniŤh lmElirh:

J

> xđ.k!ć Ír.& adpoYdŃl ob' rpcoaEli 
^}d 
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.b vźdy Ln vrcÁ'lĺł ťalm j. b uryĺ'utŕ vmyslc čl' ó od'. l p{m. b} c).f)
CDPA-
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lpmłiwiu mbuých'id'jov:

. e ú&ly Pri'ÍElo ĺEtdingu hilm pÍo6lofuis v ffihq v akom đlvisĺ
! táj{đo prümyń Mítđiu8oą

. na źll.d. opÍámých żôjmw FąĺdŻlovĺcrĄ 9dlM lmi@ia pĐri
prcfllo@ĺu'

Dol}ĺüla Úb! EóŁ !Pht!ĺť itj. PrĺYo úElóť Pdi ĘmúÝaiu (k&e
prcfi|ovĐir) osbnýth rôdejov pđtÍrdlidtffi tđülí.ých údajov Al@lt Bi8Bo.td.

> DotlcNlá Gob. Íná pŤáio E pÍtíup L*Djim olobfiým údljq práw B ich opnq
vyĺEaic, obÍEdzđi. ich sP*úvenił pńvo |Miđrt' sPEúvđi. Mb''th úd'Fv'
pńvo m pmmť mbnýcł údajov' Tie p.án si môŁ dođoutĺ o9łB uPhtniť M

)

> infomov!ť druh! zmluvnú ítry b€z.dll'dr oúcjkolvck okoldi !'.ho ud.lŃi
výđamcj prc ehEnu Ń@l ŕdljov Eśp- poneil clley üobdých tjd'jov.

v üdYlDdli ú y'aótc uy.d.!Ą ti v.. ýĺto dcollđ. DaBÝđ poű'dlŕ' .by .t. b'n i
ddllut.j qoĘ tbEj Ntoé úd.j. Ń uv.daé v zm]uE d.bo boli E P. bu'ú i!.t Poslrybulé
spoĺďnđi A}2đ Bi8Bđtd v alvi8lďi . lJM zm'ffi !'.ho jfł PlŔíd

ô) Poobđli bą tbybčEćlo odld.dE Po oÜdŕrll tôłú lĹń.'€bo oj'.*ó. v fi pośbfu(i.
jcj @bD'th ód.jď ÝlđLy pod!ć i!Íorĺdt týrrlús ! lpncúrulr l.' Úbąýc!
údtJov v dlrdé ! ćl. l] . 14 GDm' t

b)@r
c) lríoŕđonll lÚ. Ł.l. Bkĺll Úb* ĺd.l. blďrŮđ Almí BllBrtd Y .úvltldl 9

Z.dE!

v príPrdą ž. ĺąiÓjc iEý pÍĺWy árhd lF&úYai. @óđicb úd.jď po6&ytnúýü zv.š.j fuy
v ýĺvisldi $ znhťą äđ.mc vĺ! o D..&'tmic Ňbd'Ťh ód.jď doÜÚĺ.j 6oby lr Ú
áLbd. ici .lobďoltŕłb r slotodBć}E EútLe

złvmm si dovohJjmc PoNÍdiť . üh.rTCčĺí vfo, rciilto .Ło i úĺ.ba'é @Ę' hüýcn Ńboé
lidsic íe uĺđ pGĘ^li 

'.śp. 
đc P6b^e v.úvisbdi 9 znluq ž. Ďš. sPoločĺoď Al(at

Bi8BsÍd pfdL$lj. k 6}e o$bíilh tlajov Dłovldnć ä dblo ich bťrpáé sp.rnŇÚř.

Ďúujmc a spoIupĺ*ĺ'

s údą

vájoma Po'k}tnutlc ńbÍith ú'L|ov mcd'j unluirimi fui zđlEy ,c !tv't!ut.a M
plffiic gm!rcj zniluw' pLEj€ rnluh'Ťrh ! żatđných povinŃl t'Ždcj E đ'Iunith í.áĺ. Bą
Poskyhutb týchlo Ńých 

'iLjov 
by nluvń fuy lffińli plniť zmluw Nśp. utvďfu'deú

Znluir.

Pĺsffi É adÍe śídh ÁlŹal BitBo.nü !.s', lvMká @ 2D, 82l 0.l Bđitl.Ę
clcktMicty pŃ.dníđm ffiitu u ódpolq'n€j Nby: gdp'Í@bigboďd'r|Ĺ

Ďakj brjí Đ zmlĺÝaýcl tl]ĺI zmlry h.z obt d! E jej fĺmu Üemni. (píffiú' úýnU .|€ho
rc fom prijatia obj.dnaYky) i. poťlüĺ:

> PÍÜtť vhodné t$htrict rďtsidnć oFfđi! a ťŘlm at zp.čđi. riúŃj o.$m}
@bnjch údljď do{kÚi.h 6ôb á u v&ivmi!,

> a!'rÁ''iť lkánlloľY.l úąirÜ Góbí'ýd' ülajw ddrN$ch ośó\ ffiPíifrpnit' @bné
údajc !.?orclDým Elm mb&| s vý!i!ů@ oprĺffiith P.ĺjmv aluWj sny
rcsp' Wftdkov.Llm Fń{dzłM.tą a nŤrgńLr' cobnć ildajc v ĺoaolt
s PEdpimi o ełre 6obíýcĺ 

'idaFĘ> äbąpďiĹ úy r{đty Goüy' tbé Ú frrc đlsrej śfuy m&l Fíď do kfrb!'u
so$blýńi úd.jmi 

'lołłnŔj 6oĘ' boli ń.dÉ Podd taviaoć B ehmu
osbíýth údajoĘ

> Polt}túť dn'ŕj mlwmj fu E jej ži.d6ť vš.rt! poaÍlbí'ú đčiffi' p.i
ab.zĺ€č.nĺ iĺfolreĺNi dođŃj Ńhy o sptrúfuí 6obd'!ü úd.jov dodoúil
znluwđrt4

> poskybúť ddücj ahtrj fu tadku 9iail'N' Fi PlMí Poviffil Y}pliBj'icicłl
mluvncj fu úo FltiláoYÚcf6'i z Prcdpiw o cbffi osůoý(Jl 

'i.bjq 
.ko .j

podoúúť druhcj mlumj fu va..ly iofmrćic ! vysvalaiit o y'mĺ por.iuwl
znluwj śry l]plýrriüch u tisv och'e GobÍľýlh údajov vo vd.hu
t Gsboim 

'i(Ę_ą 
hđé j.i !6Lýri aüluyná íą

> infomovrl'dnóó mĺü}ü fuu bao&l'dt olm, ž. dodourĺ @b. si uplr6üjc
mjc prán qdýEjŕc z PEdpis o ehffi @búýth ü{.jov (Ęit'ń z čl. l5 .l 22
GDPR) voči dn'd zíllrej fu znlut}'. pc&ybúť drutŕj alllmj fu $álu
p@bíú síabnoď M ab.r?.čab +lmi. Pot itffii PÍiíej nfuYrj fuy Yoai
dđtguĘ o6ob. (l'c oFípády Ęl't'. lriu dđtlu.j ośo6y ü pÍĺśup LośoůaýÚ
tidtjfr, Mi(fuL Ť.mEb o.oöđid' rlarjw' i'r pmoď' oäín dżmď,
odvolmic aíü|rŔ rlď}

> rkybúť ü'Łj mlut*j ý|lt ü Pożild.ni. b.z zlytočĺćlD odllđu všá}'u Pftbnú
$účinnoď r ioÍm&i ľFĺD.ôm ttrĺt oahtt co$nýdl údáFv zŕlM
pÍíduhifr Ú'}ĺ đrilm rTfuE śłlěillŃi t prĺPđc }đboly a ímy ÍtüFh
Ęfuv w d ocbrfuy oobíých e'ov'

> Đllltŕ 't!P- 
diLYiIďd (ryzicty ü lĚłĺi€ky) o$öí'é ]údlt dsr'rŕ d dn'}rj

znluh4 fuy . lo po d6Lhnúí úelu wúvei! osotí'ých űbjo%

Alcent Big9íoaÍdł
^rt.nl 

BioBólrd'..E.
|!d*.Đ;d!/dffiarb xtuFŕ*Éffi* g

ftJ-ll-.--.
łoaľ$o{{u.
Jáffiful lI
čLĺ Ftd{.ĺ€ív.l
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