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DoKUMENry A lNFoRMÁclE PoUŽlTÉ PRl lDENT|FlKÁcllA
oVERENÍ lDENTlFlKÁclE KUV

Udaje o dokumente

Dokument obsahuje údaje o spoločníkochPVS, výške ich
vkladov do základného imania PVS, výške obchodných

a

počte hlasov spoločníkovna
pvs
zhromaždení
podie|ov

valnom

z obchodného reoistra PVs zo dáa 12.02.2019
Dokument obsahuje údaje o spoločníkoch PVS a výške ich
vkladov do základného imania pvs

Udaje o dokumente

Oběianské preukazy pána Petra Vozatála a pána
Králika
Na základe občianskych preukazov poskytnutých OO na
osobnom stretnutí dňa ,13.02,2019 pánom Petrom

a pánom Štefanom Králikom, OO oveňla
totožnosť uvedených fyzických osób, ako aj ich osobné
Vrátane
trvalého
Vozatárom

Udaje o dokumente

ie PVS

PVS písomne potvrdila
uvedených

v

správnosť vse*ýá ,jda|oy
tomto Verifikačnom dokunente *,o 4

ých informácií a dokumentov

Názov dokumentu, dátum
Udaje o dokumente

Čestnévyhlásenia koncovýó FO. vrátarre

KW

poskytli Vyhlásenie o (ne)existencii ich kontro|y nad PVS V
zmysle § 6a ods. 1 zákona č. 297 12008 Z.z., ako i
pravdivosti údajov uvedených V tomto
vyhlásenia
Verifikačnom dokumente. Súčast'ouVyhlásenia sú
identifikačné údaje a kópie dokladov totožnosti týchto FO

k

Popis procesu identifikácie
a overenia identifikácie
32.
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Na základe informácií a dokumentov uvedených vyššie
OO postupom podl'a zmysle § 6a,7 a 8 zákona č.

29712008 Z.z. identifikovala KUV a overila ich identifkáciu
nasledovne
PVS na žiadost' OO poskytla výpis z obchodného registra
a úplnéznenie zakladatel'skej listiny PVS. OO štúdiom
týchto dokumentov ako aj kontrolou internetového registra
na www.orsr,sk overila existenciu pvs a identifikovala
fyzické osoby, ktoré sú jej spo|oěníkmi. Z uvedených
dokumentov boli zistené a overené aj vzájomné vzt'ahy
všetkých fyzických osób, najma existencia priameho
podielu daných fyzických osób na hlasovacích práVach
alebo na základnom imaní PVS. OO zjstila, že podmienky
uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) číslo1 zákona ó.29712008
Z.z., splňajú dve fyzické osoby. a to pán Peter Vozatár a
pán ŠtefanKrálik. pričom každý z nich má priamy podiel
na hlasovacích právach a na základnom imaní PVS viac
ako 25o/o. Uvedené osobv preto OO označila za KUY .
Pre zistenie či sa v danej vlastníckej štruktúre uplatňujú aj
iné spósoby kontroly (§ 6a ods, 1 písm. a) éísla2 až 4
zákona č, 29712008 Z.z.), OO vyžiadala od všetkých
fyzických osób figurujúcich Vo Vlastnickej štruktúre PVS
(celkovo sú dve), čestnéVyhlásenie. UVedené fyzické
osoby poskytli, ako prílohu svojho vlastnoručne
podpísanéhočestnéhovyhlásenia, aj kópie ich dokladov
totožnosti, lný spósob kontroly nad PVS takto zistený
nebol.
Riadiaca štruktúra PVS bola zistená a overená z výpisu
z obchodného registra, zakladatel'skej listiny PVS a
Www.orsr,sk.
Rovnakým spósobom ako je uvedený v r. 33, oo zisťovala
či niektorá fyzická osoba, ktorá je súčast'ouvlastníckej
alebo riadiacej štruktúryPVS, je verejným funkcionárom
v SR. Výsledok bol neqatívnv.
oo následne vykonala overenie identifikácie KUV (pána
Petra Vozatára a pána Štefana Králika) a to overením ich
osobných úda.lov v ich dokladoch totožnosti a overením ich
podoby
podobou v ich dokladoch totožnostt za ich

s

fyzickej prítomnosti v zmysle

§ 8

pism. a) zákona

č.

,7.

29712008 Z.z..
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verifikačný dokument. Jeho pravdivost', aktuálnost'
a úpnost' bola následne potvrdená čestným vyhlásením
PVs.

Na základe vyššieuvedeného bol vypracovaný
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VLASTNíCKA ŠrRuxrÚRn pvs
Spoločníci- í. úroveň

tento

Adresa trvalého pobytu

Bodrocká

ovládanie pvs

Vklad vo uýške 7.500,- EUR, čo predstavuje priamy podiel
na zákIadnom imaní a hlasovacích právach v PVS viac
ako

50481

1

4, 82'1 07 Bratislava-Podunajské

25o/o

Sabinovská 36215, 821 02 BratislaVa-RužinoV
ov|ádanie

5.

pvs

Vklad vo výške 7,500,- EUR, ěo predstavuje priamy podiel
na základnom imaní a h|asovacích právach v PVS viac
ako 25o/o

RtADlAcA ŠrnuxrÚnn pvs
konatelia
Bodrocká 5048114, 821 07 Bratislava-Podunajské

Sabinovská 36215, 821 02 Bratislava-Ružinov

koná a oodoisuie v

mene konate|'

samostatne,

KoNEčNi Už|VATEL|A VÝHoD

Adresa trvalého pobytu

12.o8.1987
Bodrocká 5o48l14, 821 07 Bratislava-Podunajské

Krá|ik
17.07,1988
Sabinovská 36215. 821 02 Bratislava-Ružinov

funkcia V SR

7.
z

sVK
Nie

len'KUV"

VEREJNiFUNKcloNÁRlVsLovENsKEJ REPUBLlKE
osób, ktoíésu súčasťouvlastníckej alebo riadiacej šúUKúryPvs. né F

OO vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente

V Bratislave, dňa ,l3.02,2019
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PRlELoMEK & PARTNERs

advokátška kancelária, s.r.o.
JUDr. Michal Prielomek

