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POĽNOHOSPODÁRSKA  PÔDA 

• poľnohospodársky pozemok: 
a) poľnohospodárska pôda (§ 2 písm. b) zákona č. 

220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy; produkčne potenciálna 
pôda evidovaná v KN ako orná pôda, 
chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a 
trvalé trávne porasty; vyhláška MP SR č. 508/2004 
Z. z.) 

b) pozemok zastavaný stavbou na 
poľnohospodárske účely do 24.06.1991 

c) iný pozemok prenechaný na 
poľnohospodárske účely  (v zmysle zákona č. 
504/2003 Z.z.)  
 



Právny rámec vlastníctva pôdy: 

• Ústava (čl. 20) 
• Občiansky zákonník  (druhá časť OZ „Vecné práva“ → I. a 

II. hlava - vlastnícke právo, spoluvlastníctvo; §§ 123-151v) 
• zákon č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva  

poľnohospodárskeho pozemku  
• devízový zákon (§ 19a) 
• stavebný zákon (§ 108 a nasl.) 
• zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov 

k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 
• zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy 
• zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych 

pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných 
pozemkov 
 
 
 



VLASTNÍCKE PRÁVO 

• = vlastníctvo 
• čl. 20 Ústavy:  „Každý má právo vlastniť majetok. 
Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký 
zákonný obsah a ochranu.“ 

• vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet 
svojho vlastníctva držať (ius possidendi), užívať a 
požívať jeho plody a úžitky (ius utendi et 
fruendi) a nakladať s ním  (ius disponendi) 

• patrí medzi tzv. vecné práva  
• absolútne právo; jeho nositeľ môže z neho vylúčiť 

ostatných, čiže pôsobí voči všetkým (erga omnes) 
• je nepremlčateľné (§ 100 ods. 2 OZ) 



Obmedzenie vlastníckeho práva 

• obmedzenie nadobudnutia vlastníctva: 
• čl. 4 Ústavy - nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky 

(vo vlastníctve SR) 
• čl. 20 ods. 2 Ústavy  
- majetok nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, rozvoja národného hospodárstva a 

verejného záujmu (vo vlastníctve SR, obce alebo určených PO) 
- určité veci môžu byť iba vo vlastníctve občanov alebo PO so sídlom v SR 
 
• nútené obmedzenie vlastníckeho práva -  iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a 

to na základe zákona a za primeranú náhradu (čl. 20 ods. 4 Ústavy)   
 
• obmedzenie výkonu VP: „Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných 

alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva 
nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru 
ustanovenú zákonom.“ (čl. 20 ods. 3 Ústavy SR) 

- vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného 
alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv (§ 127 ods. 1 OZ) 

- zákonné opatrenia na ochranu a správne využívanie pôdy, obmedzenie výkonu vlastníckeho právo 
z dôvodov ochrany prírody a krajiny a teda aj poľnohospodárskej pôdy (čl. 44 ods. 2 Ústavy - 
každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo, čl. 44 ods. 3 Ústavy 
- nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, 
prírodné zdroje a kultúrne pamiatky) → povinnosti vlastníka pôdy (zákon č. 220/2004 Z.z.) 
 
 
 



Obmedzenie výkonu vlastníckeho práva podľa 

zákona č. 220/2004 Z. z.  

• zákonom stanovené povinnosti vlastníka (nájomcu, správcu) 
poľnohospodárskej pôdy: 

 
- vykonávanie agrotechnických opatrení, zameraných na 

ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií 
poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením 
a degradáciou 

- predchádzanie výskytu a šíreniu burín na neobrábaných 
pozemkoch  

- zabezpečenie využívania poľnohospodárskej pôdy 
tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola 
zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom 
prostredí 

- usporiadanie a zosúladenie poľnohospodárskeho druhu 
pozemku s jeho evidenciou v katastri 
 
 



Vecné bremená 

• § 151n-§151p OZ 
• obmedzenie práva vlastníka nehnuteľnej veci v prospech tretej 

osoby tak, že je povinný: 
a) niečo trpieť 
b) niečoho sa zdržať 
c) niečo konať 
• typy: 
- in rem 
- in personam 
• vznik - písomná zmluva, dedičské konanie (závet, schválená dohoda 

dedičov), rozhodnutie príslušného orgánu (súdu), zo zákona, vydržanie 
(výkon práva)  

• nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám → vklad do KN 
• zánik - písomná zmluva, rozhodnutie príslušného orgánu (súdu), zo zákona, 

smrť (zánik) oprávnenej osoby 



Vyvlastnenie 

• čl. 20 ods. 4 Ústavy SR 
- iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to 

na základe zákona a za primeranú náhradu 
 
• § 108 a nasl. Stavebného zákona 
- vyvlastňovacie konanie (len vtedy, ak cieľ 

vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo 
iným spôsobom) 

- stavebný úrad 
- súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania 
- náhrada (náhradný pozemok; peňažná náhrada – 

znalecký posudok) 



DEVÍZOVÝ ZÁKON 

• tuzemec :  

1. PO so sídlom na území SR 

2. FO s trvalým pobytom na území SR      

3. organizačná zložka tuzemca v zahraničí 

 

• cudzozemec: 

• PO alebo FO, ktorá nie je tuzemcom + 
organizačná zložka cudzozemca na území SR (s 
výnimkou pobočky zahraničnej banky) 

 

 



Nadobúdanie nehnuteľností cudzozemcom v SR 

 
• § 19a DZ 
• s účinnosťou od 01.06.2014: 
 
Cudzozemec môže nadobudnúť vlastnícke právo k 
nehnuteľnostiam v tuzemsku okrem nehnuteľností, 
ktorých nadobúdanie je obmedzené osobitnými predpismi 
(napr. zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, 
zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku) 
 
 



• do 31.05.2014: 
- obmedzenie, v zmysle ktorého  cudzozemec 

nemohol nadobudnúť vlastnícke právo k 
pôde, kt. tvorí PPF alebo LF, nachádzajúci sa za 
hranicou zastavaného územia obce  

- výnimky – dedenie, občan SR, štátny príslušník 
členského štátu EÚ s prechodným pobytom 
(pôda, na kt. hospodáril min. 3 roky po 
nadobudnutí platnosti Zmluvy o pristúpení SR k 
EÚ)  

 
 



SPOLUVLASTNÍCTVO 

• podielové spoluvlastníctvo (§§ 137-142 
OZ) 

• bezpodielové spoluvlastníctvo (§§ 143-151 
OZ) 



Podielové spoluvlastníctvo  

• podiel  - miera, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a 
povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci 

• hospodárenie so spoločnou vecou - spoluvlastníci rozhodujú 
väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov (pri rovnosti hlasov, 
alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh 
ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Ak ide o dôležitú zmenu 
spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o 
zmene rozhodol súd) 

• predkupné právo spoluvlastníkov pri prevode 
spoluvlastníckeho podielu (výnimkou je iba prevod blízkej 
osobe - § 116, 117.  

     - nedodržanie predkupného práva – relatívna neplatnosť PÚ 
• zrušenie spoluvlastníctva:   
1. dohodou o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní 

(písomná) 
2. súdom (na návrh niektorého spoluvlastníka) 

 



Bezpodielové spoluvlastníctvo 

• iba medzi manželmi 
• patrí sem všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a 

čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva  
• výnimky – veci :  
a) získané dedičstvom alebo darom,  
b) ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo 

výkonu povolania len jedného z manželov,  
c) vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému 

z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred 
uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná 
ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka 

• pri nakladaní (prevod vlastníctva, nájom) je potrebný 
súhlas oboch manželov, inak je PÚ relatívne neplatný  



NADOBÚDANIE VLASTNÍCTVA 

• spôsoby: 

1. zmluvný (kúpna, darovacia, zámenná, zmluva 
o zriadení ZP, zmluva o zabezpečovacom 
prevode práva) 

2. dedenie 

3. rozhodnutie štátneho orgánu (napr. pri 
reštitúcií) 

4. iné skutočnosti ustanovené zákonom 
(vydržanie, ZKR, EP, ZDD) 

 

 



Vznik vlastníctva k nehnuteľnostiam 

• ak sa vlastníctvo nadobúda rozhodnutím 
štátneho orgánu, nadobúda sa vlastníctvo dňom 
v ňom určeným, a ak určený nie je, dňom 
právoplatnosti rozhodnutia (§ 132 ods. 2 
OZ) 
 

• ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe 
zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do 
katastra nehnuteľností (§ 133 ods. 2 OZ + § 
28 ods. 2 katastrálneho zákona) 



ZÁKON Č. 140/2014 Z.Z.  

O NADOBÚDANÍ VLASTNÍCTVA 

POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU  
 

• účinný od 01.06.2014 (nevzťahuje sa na katastrálne 
konanie o zápise prevodu vlastníctva k 
poľnohospodárskemu pozemku do KN začaté a 
právoplatne neukončené do 31.05.2014) 

 
• zmena legislatívy: 
- nová regulácia nadobúdania vlastníctva a postupu pri 

prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 
- novelizácia DZ - zrušenie obmedzenia pre cudzozemcov 

nadobúdať vlastnícke právo k poľnohospodárskym 
pozemkom (zmena sa dotýka najmä cudzozemcov zo 
štátov, ktoré nie sú členmi EÚ) 



Legislatívny zámer zákona 

 
• vytvorenie takého legislatívneho prostredia, ktoré 

umožní, aby takú poľnohospodársku pôdu, ktorá má 
aj naďalej slúžiť svojmu účelu, kupovali a 
obhospodarovali len subjekty, ktoré spĺňajú 
odbornú spôsobilosť pre hospodárenie na 
pôde a ktoré budú na nej aktívne hospodáriť pri 
dodržiavaní kritérií dobrej poľnohospodárskej a 
environmentálnej praxe 

→ zamedzenie špekulatívnym nákupom 
poľnohospodárskej pôdy a následnej zmene druhu 
pozemku, resp. k vydieraniu jej doterajších nájomcov 
neprimeraným nájomným alebo inými podmienkami 
jej užívania 



Aplikácia zákona č. 140/2014 Z.z. 

• nadobudnutie vlastníctva prevodom na 
základe:  

1. kúpnej zmluvy 

2. darovacej zmluvy  

3. výkonu záložného práva  

4. výkonu zabezpečovacieho prevodu práva 



Výnimky z aplikácie zákona č. 140/2014 Z.z. 

 
I. spočívajúce v špecifickom spôsobe nadobudnutia vlastníctva: 
1. prechodom (dedenie, reštitučné predpisy, vykonávanie pozemkových 

úprav, vyvlastnenie, vydržanie) 
2. prevodom (zámenná zmluva)  

 
 
II. spočívajúce v špecifickom predmete nadobudnutia vlastníctva: 
• poľnohospodársky pozemok, ktorým je:  
a) záhrada,  
b) pozemok v zastavanom území obce (§ 139a ods. 8 Stavebného zákona),  
c) pozemok mimo zastavaného územia obce, ak:  
 -  je určený na iné ako poľnohospodárske využitie,  
 - možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená,   
 -  jeho výmera je menšia ako 2000 m²,  
 -  je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí 
     funkčný celok 
 



Personálne výnimky  
- postup prevodu stanovený v § 4 ods. 3-10 a §§ 5 a 6 zákona č. 
140/2014 Z.z. sa nepoužije pri prevode poľnohospodárskeho  
pozemku : 
1. osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako 

podnikanie najmenej 3 roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode 
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa 
poľnohospodársky pozemok nachádza (potvrdenie obce, resp. 
SPPK o splnení tejto podmienky + potvrdenie obce o tom, že 
nadobúdateľ je daňovníkom v danej obci) 

2. spoluvlastníkovi predmetného poľnohospodárskeho pozemku 
3. blízkej osobe podľa § 116 OZ (t.j. príbuzný v priamom rade, súrodenec,  

manžel alebo iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ktoré sa 
pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna 
z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu) 

4. osobe príbuznej podľa § 117 OZ (či už v priamom rade príbuzenstva 
ako predok a potomok alebo v nepriamom rade príbuzenstva napr. teta, 
ujo, synovec, neter atď.) 



Postup prevodu vlastníctva 

• zverejnenie ponuky prevádzajúceho na prevod vlastníctva: 
1. v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 

(webové sídlo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) 
2. na úradnej tabuli v obci, v ktorej sa tento poľnohospodársky pozemok nachádza 

(bezodplatné) 
• najmenej na 15 dní  
• náležitosti ponuky: 
a) identifikačné údaje prevádzajúceho 
b) údaje o poľnohospodárskom pozemku (podľa údajov z KN) 
c) informácia o účele použitia poľnohospodárskeho pozemku podľa územného plánu 

obce/zóny 
d) požadovaná cena (za 1 m²); ak nejde o darovanie 
e) termín a adresu na predkladanie ponúk na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho 

pozemku  
• nadobúdateľ je povinný zaznamenať záujem o nadobudnutie vlastníctva ponúkaného 

pozemku v registri a odoslať písomne informáciu prevádzajúcemu v stanovenom 
termíne a na uvedenú adresu. Ak nadobúdateľ do 5 dní od ukončenia zverejnenia ponuky 
nezašle písomnú informáciu prevádzajúcemu, platí, že o prevod vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku neprejavil záujem 

• ponuka zaniká po uplynutí 6 mesiacov od ukončenia zverejnenia ponuky  
 



Overenie a preukázanie podmienok nadobúdania 

vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 

→ prílohy k zmluve o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho 
pozemku 
• osvedčenie 
• čestné vyhlásenie prevádzajúceho alebo kópiu dokladu 

potvrdzujúceho skutočnosť, že nadobúdateľom je blízka, resp. 
príbuzná osoba 

• potvrdenie obce, v ktorej sa podnikanie v 
poľnohospodárskej výrobe vykonáva, alebo potvrdenie 
SPPK, preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe 
v danej obci po dobu viac ako 3 roky + potvrdenie obce, že 
je daňovníkom 

• potvrdenie obce o tom, že ide o pozemok v zastavanom 
území obce 

• špecifikácia obmedzenia poľnohospodárskeho využitia 
pozemku 

 
 



Osvedčenie 

• miestna a vecná príslušnosť - okresný úrad 
(odbor pozemkový a lesný), v ktorého obvode je 
poľnohospodársky pozemok evidovaný 

• na základe žiadosti o overenie podmienok na 
nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho 
pozemku 

• žiadateľ – záujemca o nadobudnutie vlastníctva 
(ešte pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva) 

• do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti (resp. vo zvlášť 
zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní)  

• OÚ má možnosť odmietnuť vydanie osvedčenia→ 
preskúmateľné súdom 
 



Prednostné právo nadobúdateľov 
 

I./  osoby, ktoré majú na území SR trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 
rokov a vykonávajú poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej 3 
roky predo dňom uzavretia predmetnej zmluvy o prevode vlastníctva, pričom 
prednosť majú:   
1. poľnohospodári z obce, kde je ponúkaný pozemok evidovaný   
2. poľnohospodári zo susednej obce  
3. poľnohospodári bez ohľadu na miesto podnikania 
 
II./ ak neprejaví záujem žiadna z osôb (I.), môže pozemok nadobudnúť aj 
osoba, ktorá nie je poľnohospodárom, pričom však musí byť splnená 
podmienka, že ide o osobu, ktorá má na území SR trvalý pobyt alebo sídlo 
najmenej 10 rokov 
- za cenu požadovanú vo zverejnenej ponuke 
- prevod sa musí uskutočniť najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia procesu 

zverejnenia ponuky 
 



Zákaz nadobúdania vlastníctva 

poľnohospodárskeho pozemku 
 

• nadobúdať poľnohospodársky pozemok do vlastníctva 
nemôže:  

- štát, občan štátu, FO s pobytom alebo PO so sídlom v štáte, 
ktorého právny poriadok neumožňuje občanom SR, fyzickým 
osobám s pobytom v SR ani právnickým osobám so sídlom v 
SR nadobúdať vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku 

 
• tento zákaz sa nevzťahuje na dedenie poľnohospodárskeho 

pozemku ani na štáty, FO s pobytom a PO so sídlom v štáte 
EÚ a EHP + Švajčiarsko + štáty, pre ktoré to vyplýva z 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná  
 



Negatíva zákona 

• možná ústavná nekonformnosť (obmedzenie 
vlastníctva v neprípustnej miere) 

• možné neprípustné obmedzenie voľného pohybu 
kapitálu v rámci EÚ 

• retroaktivita 

• zásah do voľnej trhovej tvorby cien 

• zvýšenie administratívy pre nadobúdateľov 

• skomplikovanie procesu prevodu pre prevádzajúcich 

• použitie niektorých nejasných (vágnych) pojmov a 
definícií 

 



PREVENCIA A MINIMALIZÁCIA RIZÍK PRI 

NADOBÚDANÍ VLASTNÍCTVA PREVODOM 
• kúpna zmluva (§ 588 a nasl. OZ)  

 
• účastníci zmluvy 
- spôsobilosť na PÚ, oprávnenie konať v mene PO, resp. oprávnenie zastupovať FO alebo PO 

na základe plnomocenstva 
- dostatočná identifikácia účastníkov v zmluve – meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto 

trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo (FO); obchodné 
meno/názov, sídlo, IČO a označenie osoby, ktorá koná v mene právnickej osoby (PO) 

- neplnoletá osoba musí byť zastúpená zákonným zástupcom a tento právny úkon musí byť 
schválený súdom 

 
• predmet prevodu  
- dostatočná identifikácia predmetu prevodu  v zmluve – podľa údajov v KN (parcelné číslo, 

katastrálne územie, druh pozemku, výmera, spoluvlastnícky podiel, označenie registra C/E) 
+ príslušenstvo + ťarchy 

- preveriť duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo 
- preveriť existenciu nájomného vzťahu na nadobudnutom pozemku  

 
 
 

 



• formálne predpoklady:  
- písomná forma zmluvy o prevode vlastníctva 
- pripojenie príloh k návrhu na vklad (geometrický plán + identifikácia 

parciel, prílohy podľa zákona č. 140/2014 Z.z.) 
 
• dohoda o cene:  
- cena v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
- platobné podmienky 
 
• náležitosti prejavu vôle:  
- zrozumiteľný a určitý, vážny a slobodný 
- prejavy účastníkov musia byť na tej istej listine 
 
• podpisy účastníkov zmluvy:  
- podpis konajúcej osoby  
- úradné overenie podpisov prevádzajúcich – min. 2x  

 



Vady spôsobujúce neplatnosť zmluvy 

 
• absolútna (neurčitosť; nezrozumiteľnosť; 

nevážnosť; nesloboda; nedodržanie formy; konanie v 
omyle; nespôsobilosť účastníka zmluvy k PÚ; PÚ 
osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na 
tento PÚ neschopnou; odporovanie zákonu, 
obchádzanie zákona; rozpor s dobrými mravmi; 
absencia podpisu konajúcej osoby) 

 
• relatívna (nedodržanie predkupného práva 

spoluvlastníka; nedodržanie povinnosti súhlasu 
oboch manželov pri prevode vlastníctva; 
nedodržanie povinnosti dojednať cenu v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi) 
 



VYDRŽANIE 

• špecifický spôsob nadobudnutia vlastníctva resp. práva 
zodpovedajúceho vecnému bremenu 

• podmienky: 
1. oprávnenosť držby (dobromyseľnosť držiteľa o tom, že mu 

nehnuteľnosť patrí; hodnotí sa „so zreteľom na všetky okolnosti”) 
2. nepretržitosť držby po dobu viac ako 10 rokov (započíta sa 

aj doba, po ktorú mal vec v  oprávnenej držbe právny predchodca 
držiteľa) 

3. nemôže ísť o veci, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva, 
alebo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo 
zákonom určených právnických osôb 

• ak držiteľ splnil tieto podmienky, môže požiadať notársky úrad, aby 
začal konanie o vydržaní→ osvedčenie o vyhlásení o vydržaní  
(formou notárskej zápisnice) → návrh na zápis vlastníckeho práva 
do katastra. 



 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ! 

 

 

 

 
    MIROSLAV SELKA 

    advokátska kancelária 

    agner & partners, s.r.o. 
 

 


