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PER LU DOS AEQUALITAS

. . . . . ROVNOSt PROSTREDNÍCTVOM ŠPORTU

DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR
SLOVENSKA

V Bratislave

dňa

10. 6. 2019.

Vec :Oznámenie aktuálnych údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu občianskeho
združenia.

Podl'a § 20a ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov Vám
oznamujeme, že štatutárnym orgánom združenia s názvom Deaflympijský výbor Slovenska registrovaného Ministerstvom vnútra SR dňa 27.6. 2018 pod č. VVS/1-900/90 379 27-6 je:
Mena a priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Názov funkcie
Deň vzniku funkcie
Deň skončenia funkcie
Spósob konania v mene OZ

: Peter Birka
: 28.3 .1954
: 540328/1312
: Nobelova 1/A, 83102 Bratislava
: prezident
: 8. júna 2019
: neurčený
: samostatne

štatutár 1

Mena a priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Názov funkcie
Deň vzniku funkcie
Deň skončenia funkcie
Spósob konania v mene OZ

: Dušan Dědeček
: 6.7 .1962
: 620706/7031
: J. Stanislava 39, 841 05 Bratislava
: generálny sekretár
: 8. júna 2019
: neurčený
: samostatne

štatutár 2

Ciel' činnosti občianskeho združenia
: DVS má postavenie nezávislej právnickej osoby, ktorá je
oprávnená riadiť, podporovať a chrániť deaflympijské hnutie v Slovenskej republike, podiel'a sa na koordinácii a
rozvoji deaflympijského hnutia doma i vo svete.
: www.deaflympic.sk
Webové sídlo
: podpora a rozvoj športu
Všeobecne prospešný účel

Peter Birka, prezident

Dušan Dědeček, generálny sekretár
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Sídlo :
IČO:

Telefón:
E- mail:

Blumentálska 24, 811 07 Bratislava 1,
422 543 88
DIČ: 202 337 3143
+421 911 370 326 (prezident - len SMS)
office@deaflympic.sk

SLOVAK REPUBLIC
Banka: 292 086 1945/1100, Tatrabanka, a.s.
+421 911 370 888 (generálny sekretár)
Web : www.deaflympic.sk

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu
Podl'a knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Mgr. Peter Birka, dátum narodenia
28.3.1954, r.č . 540328/1312, bytom Bratislava, Nobelova 3160/lA, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a)
zákonným sposobom, sposob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz,
séria a/alebo číslo : HP644024, ktorý(á) Jistinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 481184/2019.

Bratislava dňa 10.6.2019

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu
Podl'a knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Dušan Dědeček, dátum narodenia
6.7.1962, r.č. 62070617031, bytom Bratislava, Jána Stanislava 3080/39, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a)
zákonným sposobom, sposob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz,
séria a/alebo číslo: HT459514, ktorý(á) Jistinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 481185/2019.

Bratislava dňa 10.6.2019
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Mgr. Tomášom Leškovským

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností

uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

