VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
1. Partner verejného sektora:
KONEX elektro, spol. s r.o.
so sídlom Rastislavova 7, 040 01 Košice
IČO: 31 680 569
zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vl. č. 3777/V
2. Oprávnená osoba:
JUDr. Richard Kovalčík, advokát
Rázusova 1, 040 01 Košice
IČO: 35 536 781
zápis v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 0266
3. Predmet verifikačného dokumentu:
Identifikácia konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny údajov
o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora ( ďalej len „Partner“) v registri
partnerov verejného sektora (§9 zák. č. 315/2016 Z.z.)
4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného
užívateľa výhod Partnera:
1) zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti KONEX, spoločnosť
s ručením obmedzeným, Košice, konaného dňa 20.11.2019,
2) úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti KONEX, spoločnosť s ručením
obmedzeným, Košice, z 20.11.2019
3) potvrdenie OS Košice I. zo dňa 10.12.2019 o vykonaní zápisu zmeny spoločníka
spoločnosti KONEX, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice,
4) výpis z obchodného registra spoločnosti KONEX, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Košice, zo 7.1.2020,
5) účtovná závierka Partnera za rok 2018 zo zbierky listín obchodného registra,
6) výročná správa Partnera za rok 2018 zo zbierky listín obchodného registra,
7) výpis z obchodného registra Partnera zo 7.1.2020
8) čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 8.1.2020, z ktorého vyplýva, že:
- všetky údaje zapísané o ňom v registri sú správne, úplné a aktuálne
- jeho spoločníkmi sú : Viera Lastomírska, nar. 24.11.1959, bytom Urbánkova 1590/62,
040 01 Košice, Doc.Ing. Ján Adamov, CSc., nar. 18.12.1952, bytom Lomonosovova
38, 040 01 Košice, KONEX, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice, so sídlom
Rastislavova 7, 040 01 Košice, Ing. Jaroslav Čeplík, nar. 10.3.1962, bytom Muránska
1285/7C, 040 01 Košice,
- na hospodárskom prospechu z podnikania, prípadne inej činnosti Partnera, na jeho
riadení a kontrole sa nepodieľa žiadna fyzická osoba ani právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu podľa
stavu zapísaného v obchodnom registri
- súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu
v Slovenskej republike
9) čestné vyhlásenie Viery Lastomírskej, nar. 24.11.1959, Urbánkova 1590/62, 040 01 Košice,
z ktorého vyplýva, že:
- je konečným užívateľom výhod Partnera podľa §6a ods.3 zákona č. 297/2008 Z.z.
prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi
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-

všetky údaje týkajúce sa jej osoby ako spoločníka Partnera zapísané v obchodnom
registri sú úplné, správne a aktuálne a vyjadrujú skutočný stav ovládania a kontroly
Partnera
- svoj obchodný podiel v Partnerovi nepreviedla na inú osobu
- nepreviedla na inú osobu svoje hlasovacie práva v Partnerovi
- nepreviedla na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
- nevykonáva svoje práva spoločníka Partnera podľa pokynov, v prospech, prípadne i na
účet inej osoby, a to ani čiastočne
- na hospodárskom prospechu z podnikania, prípadne inej činnosti Partnera, na jeho
riadení a kontrole sa nepodieľa žiadna fyzická osoba ani právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu podľa
stavu zapísaného v obchodnom registri
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR
10) čestné vyhlásenie Doc.Ing. Jána Adamova, nar. 18.12.1952, bytom Lomonosovova 38, 040
01 Košice, z ktorého vyplýva, že:
- je konečným užívateľom výhod Partnera podľa §6a ods.3 zákona č. 297/2008 Z.z.
prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi ,
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera zapísané v obchodnom
registri sú úplné, správne a aktuálne a vyjadrujú skutočný stav ovládania a kontroly
Partnera
- svoj obchodný podiel v Partnerovi nepreviedol na inú osobu
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie práva v Partnerovi
- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
- nevykonáva svoje práva spoločníka Partnera podľa pokynov, v prospech, prípadne i na
účet inej osoby, a to ani čiastočne
- na hospodárskom prospechu z podnikania, prípadne inej činnosti Partnera, na jeho
riadení a kontrole sa nepodieľa žiadna fyzická osoba ani právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu podľa
stavu zapísaného v obchodnom registri
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR
11) čestné vyhlásenie Ing. Jaroslava Čeplíka, nar. 10.3.1962, bytom Muránska 1285/7C, 040 01
Košice, z ktorého vyplýva, že:
- je konečným užívateľom výhod Partnera podľa §6a ods.3 zákona č. 297/2008 Z.z.
prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi ,
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera zapísané v obchodnom
registri sú úplné, správne a aktuálne a vyjadrujú skutočný stav ovládania a kontroly
Partnera
- svoj obchodný podiel v Partnerovi nepreviedol na inú osobu
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie práva v Partnerovi
- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
- nevykonáva svoje práva spoločníka Partnera podľa pokynov, v prospech, prípadne i na
účet inej osoby, a to ani čiastočne
- na hospodárskom prospechu z podnikania, prípadne inej činnosti Partnera, na jeho
riadení a kontrole sa nepodieľa žiadna fyzická osoba ani právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu podľa
stavu zapísaného v obchodnom registri
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR
12) čestné vyhlásenie Ing. Jozefa Krivdu, nar. 31.12.1953, bytom Staničná 12, 040 01 Košice,
z ktorého vyplýva, že:
- je konečným užívateľom výhod Partnera podľa §6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008
Z.z. prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v obchodnej spoločnosti
KONEX, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice, so sídlom Rastislavova 7, 040
01 Košice, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro, vl. č.
29/V (ďalej len „materská spoločnosť“), ktorá je spoločníkom Partnera,
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-

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka materskej spoločnosti zapísané
v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne a vyjadrujú skutočný stav ovládania
a kontroly materskej spoločnosti,
- svoj obchodný podiel v materskej spoločnosti nepreviedol na inú osobu
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie práva v materskej spoločnosti
- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v materskej
spoločnosti
- nevykonáva svoje práva spoločníka materskej spoločnosti podľa pokynov, v prospech,
prípadne i na účet inej osoby, a to ani čiastočne
- na hospodárskom prospechu z podnikania, prípadne inej činnosti materskej spoločnosti,
na jej riadení a kontrole sa nepodieľa žiadna fyzická osoba ani právnická osoba inak,
ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu
podľa stavu zapísaného v obchodnom registri
- na hospodárskom prospechu z podnikania, prípadne inej činnosti Partnera, na jeho
riadení a kontrole sa nepodieľa žiadna fyzická osoba ani právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu podľa
stavu zapísaného v obchodnom registri
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR
13) čestné vyhlásenie Ing. Juraja Szövényiho, nar. 13.10.1954, bytom Jasovská 107, 040 11
Košice - Pereš, z ktorého vyplýva, že:
- je konečným užívateľom výhod Partnera podľa §6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008
Z.z. prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v obchodnej spoločnosti
KONEX, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice, so sídlom Rastislavova 7, 040
01 Košice, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro, vl. č.
29/V (ďalej len „materská spoločnosť“), ktorá je spoločníkom Partnera,
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka materskej spoločnosti zapísané
v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne a vyjadrujú skutočný stav ovládania
a kontroly materskej spoločnosti,
- svoj obchodný podiel v materskej spoločnosti nepreviedol na inú osobu
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie práva v materskej spoločnosti
- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v materskej
spoločnosti
- nevykonáva svoje práva spoločníka materskej spoločnosti podľa pokynov, v prospech,
prípadne i na účet inej osoby, a to ani čiastočne
- na hospodárskom prospechu z podnikania, prípadne inej činnosti materskej spoločnosti,
na jej riadení a kontrole sa nepodieľa žiadna fyzická osoba ani právnická osoba inak,
ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu
podľa stavu zapísaného v obchodnom registri
- na hospodárskom prospechu z podnikania, prípadne inej činnosti Partnera, na jeho
riadení a kontrole sa nepodieľa žiadna fyzická osoba ani právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu podľa
stavu zapísaného v obchodnom registri
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR
14) čestné vyhlásenie Mgr. Branislava Ochodnického, nar. 10.5.1979, bytom Bencúrova 10,
040 01 Košice, z ktorého vyplýva, že:
- je konečným užívateľom výhod Partnera podľa §6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008
Z.z. prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v obchodnej spoločnosti
KONEX, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice, so sídlom Rastislavova 7, 040
01 Košice, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro, vl. č.
29/V (ďalej len „materská spoločnosť“), ktorá je spoločníkom Partnera,
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka materskej spoločnosti zapísané
v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne a vyjadrujú skutočný stav ovládania
a kontroly materskej spoločnosti,
- svoj obchodný podiel v materskej spoločnosti nepreviedol na inú osobu
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie práva v materskej spoločnosti
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-

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v materskej
spoločnosti
- nevykonáva svoje práva spoločníka materskej spoločnosti podľa pokynov, v prospech,
prípadne i na účet inej osoby, a to ani čiastočne
- na hospodárskom prospechu z podnikania, prípadne inej činnosti materskej spoločnosti,
na jej riadení a kontrole sa nepodieľa žiadna fyzická osoba ani právnická osoba inak,
ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu
podľa stavu zapísaného v obchodnom registri
- na hospodárskom prospechu z podnikania, prípadne inej činnosti Partnera, na jeho
riadení a kontrole sa nepodieľa žiadna fyzická osoba ani právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu podľa
stavu zapísaného v obchodnom registri
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR
15) čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti KONEX, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Košice, so sídlom Rastislavova 7, 040 01 Košice (ďalej len „materská spoločnosť“) zo dňa
8.1.2020, z ktorého vyplýva, že:
- všetky údaje zapísané o nej v registri sú správne, úplné a aktuálne
- jej spoločníkmi sú : Mgr. Branislav Ochodnický, nar. 10.5.1979, bytom Bencúrova 10,
040 01 Košice, Ing. Juraj Szövényi, nar. 13.10.1954, bytom Jasovská 107, 040 11
Košice - Pereš, Ing. Jozef Krivda, nar. 31.12.1953, bytom Staničná 12, 040 01 Košice,
- na hospodárskom prospechu z podnikania, prípadne inej činnosti materskej spoločnosti
na jej riadení a kontrole sa nepodieľa žiadna fyzická osoba ani právnická osoba inak,
ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu
podľa stavu zapísaného v obchodnom registri
- súčasťou riadiacej štruktúry materskej spoločnosti nie je verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
16) doklad totožnosti Ing. Jozefa Krivdu, Ing. Juraja Szövényiho, Mgr. Branislava
Ochodnického, Ing. Jaroslava Čeplíka a Viery Lastomírskej.
5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:
Na základe podkladov a informácií uvedených ad. 4. oprávnená osoba zistila, že:
1) spoločníkmi Partnera sú: Viera Lastomírska s vkladom vo výške 18,2 %, Doc.Ing. Ján
Adamov, CSc. s vkladom vo výške 13,6 %, KONEX, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Košice, s vkladom vo výške 59,2 % a Ing. Jaroslav Čeplík s vkladom vo výške 9 %,
2) orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konatelia,
3) najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie spoločníkov, ktoré rozhoduje
o zásadných veciach spoločnosti, vrátane schvaľovania účtovnej závierky, rozdelenia zisku,
menovania a odvolávania štatutárneho orgánu – konateľa, a to prostou väčšinou hlasov
spoločníkov, pričom počet hlasov jednotlivého spoločníka na zasadnutí valného
zhromaždenia zodpovedá pomeru jeho vkladu k výške základného imania;
4) hlasovacie práva v Partnerovi: Viera Lastomírska 18,2 %, Doc.Ing. Ján Adamov, CSc.
13,6%, KONEX, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice 59,2 % a Ing. Jaroslav Čeplík
9%;
5) štatutárnym orgánom Partnera oprávneným konať za Partnera a rozhodovať o obchodnom
vedení Partnera sú konatelia, ktorými sú Viera Lastomírska, Doc.Ing. Ján Adamov, CSc.,
Ing. Jaroslav Čeplík, Ing. Jozef Krivda, Ing. Juraj Szövényi,
6) spôsob konania v mene spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý
samostatne,
7) dozornú radu Partner nemá zriadenú
8) právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera): Viera Lastomírska 18,2 %,
Doc.Ing. Ján Adamov, CSc. 13,6%, KONEX, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
59,2 % a Ing. Jaroslav Čeplík 9%;
9) spoločníkmi majoritného spoločníka Partnera, obchodnej spoločnosti KONEX, spoločnosť
s ručením obmedzeným, Košice (ďalej len „materská spoločnosť“) sú: Mgr. Branislav
Ochodnický, nar. 10.5.1979.1940, bytom Bencúrova 10, 040 01 Košice s vkladom vo výške
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10%, Ing. Jozef Krivda, nar. 31.12.1953, bytom Staničná 12, 040 01 Košice s vkladom vo
výške 45 %, Ing. Juraj Szövényi, nar. 13.10.1954, bytom Jasovská 107, 040 11 Košice Pereš s vkladom vo výške 45 %,
10) orgánmi materskej spoločnosti sú valné zhromaždenie a konatelia,
11) najvyšším orgánom materskej spoločnosti je valné zhromaždenie spoločníkov, ktoré
rozhoduje o zásadných veciach spoločnosti, vrátane schvaľovania účtovnej závierky,
rozdelenia zisku, menovania a odvolávania štatutárneho orgánu – konateľa, a to prostou
väčšinou hlasov spoločníkov, pričom počet hlasov jednotlivého spoločníka na zasadnutí
valného zhromaždenia zodpovedá pomeru jeho vkladu k výške základného imania;
12) hlasovacie práva v materskej spoločnosti: Mgr. Branislav Ochodnický 10%, Ing. Jozef
Krivda 45%, Ing. Juraj Szövényi 45 %,
13) štatutárnym orgánom materskej spoločnosti oprávneným konať za materskú spoločnosť
a rozhodovať o obchodnom vedení materskej spoločnosti sú konatelia, ktorými sú Samuel
Ochodnický , Ing. Jozef Krivda , Ing. Juraj Szövényi ,
14) spôsob konania v mene materskej spoločnosti: Za spoločnosť podpisujú konatelia
samostatne tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripoja svoj
vlastnoručný podpis,
15) dozornú radu materská spoločnosť nemá zriadenú
16) právo na hospodársky prospech (podiel na zisku) materskej spoločnosti: Mgr. Branislav
Ochodnický 10%, Ing. Jozef Krivda 45%, Ing. Juraj Szövényi 45 %.
6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:
Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov
výhod Partnera podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:
1) meno a priezvisko: Viera Lastomírska
adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1590/62, 040 01 Košice
dátum narodenia: 24.11.1959
štátna príslušnosť: štátny občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie
2) meno a priezvisko: Doc.Ing. Ján Adamov, CSc.
adresa trvalého pobytu: Lomonosovova 38, 040 01 Košice
dátum narodenia: 18.12.1952
štátna príslušnosť: štátny občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie
3) meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Čeplík
adresa trvalého pobytu: Muránska 1285/7C, 040 01 Košice
dátum narodenia: 10.3.1962
štátna príslušnosť: štátny občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie
4) meno a priezvisko: Mgr. Branislav Ochodnický
adresa trvalého pobytu: Bencúrova 10, 040 01 Košice
dátum narodenia: 10.5.1979
štátna príslušnosť: štátny občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie
5) meno a priezvisko: Ing. Jozef Krivda
adresa trvalého pobytu: Staničná 12, 040 01 Košice
dátum narodenia: 31.12.1953
štátna príslušnosť: štátny občan SR
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verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie
6) meno a priezvisko: Ing. Juraj Szövényi
adresa trvalého pobytu: Jasovská 107, 040 11 Košice - Pereš
dátum narodenia: 13.10.1954
štátna príslušnosť: štátny občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie
7. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: nie
8. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie
na regulovanom trhu
9. Vyhlásenie oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.
V Košiciach dňa 18.1.2020
podpísané zaručeným elektronickým podpisom

....................................................
JUDr. Richard Kovalčík
advokát
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