VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
Verifikačný dokument podľa § 11ods. 5 zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oprávnená osoba:
JUDr. Ďurčeková s. r.o.
so sídlom Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36863254, IČ DPH: SK 2022814838
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, č. vl.16474/S
menom ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, konateľka, advokátka
Partner verejného sektora:
StVS – servising, s.r.o.
so sídlom Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
IČO: 44 935 668 , IČ DPH: SK 2022875173
zapísaná v obchodnom registri pri Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.
16948/S,
menom ktorej konajú konatelia spoločnosti:
Ing. Ondrej Martinec, nar. 08.11.1960, bytom 976 11 Priechod 239,
Ing. Katarína Bukovčanová, nar. 04.08.1975, bytom Trieda SNP 1561/41,974 01 Banská
Bystrica.
V nadväznosti na ustanovenie § 11 ods. 5 zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“), preukazuje týmto dokumentom oprávnená
osoba identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.
Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú v Registri partnerov verejného sektora
ako verejní funkcionári podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, uvedení starostovia obcí Ing.
Vojtech Čičmanec a Vladimír Baran, a to ako osoby pôsobiace vo vlastníckej a riadiacej
štruktúre partnera verejného sektora (členovia predstavenstva spoločnosti spoločníka partnera
verejného sektora). Od času vyhotovenia ostatného verifikačného dokumentu došlo
k novelizácii ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov, v nadväznosti na ktorú skutočnosť pristúpila oprávnená
osoba k vypracovaniu zmeny verifikačného dokumentu v rozsahu uvedenia verejných
funkcionárov pôsobiacich vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti partnera verejného
sektora.
1.Odôvodnenie na základe akých dokumentov a informácií v nadväznosti na
ustanovenie § 11 ods. 4 zákona o RPVS identifikovala oprávnená osoba konečného
užívateľa výhod.
O spoločnosti partnera verejného sektora boli predložené nasledovné dokumenty:
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výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro, vložka č.
16948/S spoločnosti partnera verejného sektora,
spoločenská zmluva spoločnosti partnera verejného sektora,
výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa vložka č.
705/S spoločníka spoločnosti partnera verejného sektora: Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.














výpis majiteľov cenných papierov z CD CP SR emitenta Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť,
výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa vložka č.
840/S spoločníka spoločnosti partnera verejného sektora: Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.
výpis z registra obchodného súdu v Paríži (greffe du Tribunal de Commerce de Paris)
spoločníka spoločnosti partnera verejného sektora spoločnosti: VEOLIA CENTRAL
& EASTERN EUROPE
zoznam spoločníkov spoločnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE
výpis z registra obchodného súdu v Paríži ( greffe du Tribunal de Commerce de Paris)
spoločnosti: VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
zoznam spoločníkov spoločnosti VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES
EAUX
výpis z registra obchodného súdu v Paríži ( greffe du Tribunal de Commerce de Paris)
spoločnosti: VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE
zoznam spoločníkov spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE
výročná správa spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE za rok 2017
vyhlásenie konateľov spoločnosti partnera verejného sektora
informácia spoločnosti partnera verejného sektora o riadiacej štruktúre
doklady totožnosti konateľov spoločnosti partnera verejného sektora

Spoločnosť partnera verejného sektora je právnickou osobou - obchodnou spoločnosťou
zriadenou za účelom podnikania podľa slovenského právneho poriadku, ako spoločnosť
s ručením obmedzeným. Spoločnosť má troch spoločníkov a to dve právnické osoby a jednu
fyzickú osobu:
a) Spoločník fyzická osoba - Ing. Ondrej Martinec je spoločníkom s 20% podielom na
základnom imaní spoločnosti, hlasovacích právach ako aj na hospodárskom prospechu
spoločnosti partnera verejného sektora. Na základe jeho prehlásenia iným spôsobom
spoločnosť partnera ako cez svoj podiel na základnom imaní a to tak vo vzťahu
k hlasovacím právam ako aj vo vzťahu k podielu na zisku, spoločnosť neovláda.
b) Spoločník – právnická osoba Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so
sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 je spoločníkom
so 40% podielom na základnom imaní spoločnosti, hlasovacích právach ako aj na
hospodárskom prospechu spoločnosti partnera verejného sektora. Predmetná
spoločnosť je právnickou osobou zriadenou podľa slovenského právneho poriadku ako
akciová spoločnosť. Výška základného imania predstavuje 147 472 314 EUR a je
tvorené kmeňovými akciami na meno v zaknihovanej podobe v počte 4 337 421 ks
v menovitej hodnote jednej akcie á 34,-EUR. Vlastníkmi akcií je celkom 531
akcionárov – jednotlivých obcí stredoslovenského kraja, pričom najväčší akcionár
vlastní akcie v podiele výške 10,77% na základnom imaní spoločnosti. Na základe
uvedeného a predložených dokladov oprávnená osoba konštatuje, že prostredníctvom
spoločníka Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nemá žiadna fyzická osoba
priamy ani nepriamy v súčte najmenej 25% podiel na hlasovacích právach, nemá
právo na hospodársky prospech z podnikania najmenej vo výške 25% a oprávnená
osoba neidentifikovala ani fyzickú osobu, ktorá by iným spôsobom sama alebo
spoločne s inou osobou konajúcou v zhode, mohla ovládať spoločnosť partnera
verejného sektora.
c) Spoločník - právnická osoba Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,
a.s., so sídlom Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 so 40%
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podielom na základnom imaní spoločnosti, hlasovacích právach ako aj na
hospodárskom prospechu spoločnosti partnera verejného sektora. Predmetná
spoločnosť je právnickou osobou zriadenou podľa slovenského právneho poriadku ako
akciová spoločnosť. Výška základného imania predstavuje 34 000 EUR a je tvorené
kmeňovými akciami na meno v listinnej podobe v počte 10 ks v menovitej hodnote
jednej akcie á 3 400,-EUR. Vlastníkom akcií je jediný akcionár spoločnosť: VEOLIA
CENTRAL & EASTERN EUROPE, so sídlom rue La Boétie 21, 750 08 Paríž,
Francúzska republika, zapísanou v registri Obchodného súdu v Paríži RCS číslo:
433 934 809 R.C.S. Paris. Predmetná spoločnosť je právnickou osobou zriadenou
podľa francúzskeho právneho poriadku. Výška základného imania predstavuje
416 665 089,78 EUR, pričom vlastníkom akcií v podiele viac ako 99,99% na
základnom imaní tejto spoločnosti je právnická osoba VEOLIA EAU-COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX so sídlom rue La Boétie 21, 750 08 Paríž, Francúzska
republika, zapísanou v registri Obchodného súdu v Paríži RCS číslo: 572 025 526
R.C.S. Paris. Ďalšími akcionármi spoločnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN
EUROPE sú fyzické osoby v podiele 0,001% na základnom imaní spoločnosti.
Hlasovacie práva ako aj podiel na zisku sa v spoločnosti riadi výškou vlastníckeho
podielu k akciám spoločnosti.
Spoločnosť VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX je právnickou
osobou zriadenou podľa francúzskeho právneho poriadku. Výška základného imania
predstavuje 2 207 787 340,98 EUR, pričom vlastníkom akcií v podiele viac ako
99,99% na základnom imaní tejto spoločnosti je právnická osoba VEOLIA
ENVIRONNEMENT-VE so sídlom rue La Boétie 21, 750 08 Paríž, Francúzska
republika, zapísanou v registri Obchodného súdu v Paríži RCS číslo: 403 210 032
R.C.S. Paris. Ďalšími akcionármi spoločnosti VEOLIA EAU-COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX sú fyzické osoby v podiele 0,001% na základnom imaní
spoločnosti. Hlasovacie práva ako aj podiel na zisku sa v spoločnosti riadi vlastníckym
podielom k akciám spoločnosti.
d) Spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE je právnickou osobou zriadenou podľa
francúzskeho právneho poriadku. Výška základného imania predstavuje
2 816 824 115,00 EUR, pričom akcie tejto spoločnosti sú prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu. Podľa výročnej správy spoločnosti za rok 2016 žiadny z akcionárov
nevlastní viac ako 10% podiel na základnom imaní spoločnosti. Na základe uvedeného
a predložených dokladov oprávnená osoba konštatuje, že prostredníctvom spoločníka
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., nemá žiadna fyzická osoba
priamy ani nepriamy v súčte najmenej 25% podiel na hlasovacích právach, nemá
právo na hospodársky prospech z podnikania najmenej vo výške 25% a oprávnená
osoba neidentifikovala ani fyzickú osobu, ktorá by iným spôsobom sama alebo
spoločne s inou osobou konajúcou v zhode, mohla ovládať spoločnosť partnera
verejného sektora.
Na základe vyššie uvedeného postupu a na základe predložených dokumentov je zrejmé, že
u spoločnosti StVS – servising, s.r.o., ako partnera verejného sektora prichádza do úvahy
postup podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s tým, že za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu,
nakoľko postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora o zmene a doplnení niektorých zákonov, nebola identifikovaná žiadna
fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v § 6a ods. (1) zákona č. 297/2008 o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Podľa ustanovenia §6a ods.(2) zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných
užívateľov výhod tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, za člena
vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista
a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
Na základe uvedeného identifikovala oprávnená osoba osoby, ktoré spĺňajú kritéria zápisu
konečných užívateľov výhod podľa ustanovenia §6a ods.(2) zákona č. 297/2008 o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sú konatelia spoločnosti:
Ing. Ondrej Martinec, nar. 08.11.1960, bytom 976 11 Priechod 239
Ing. Katarína Bukovčanová, nar. 04.08.1975, bytom Trieda SNP 1561/41,974 01 Banská
Bystrica.
Osoby konateľov spoločnosti sú zároveň výkonnými a riadiacimi pracovníkmi a to Ing.
Ondrej Martinec v oblasti obchodnej činnosti a Ing. Katarína Bukovčanová v oblasti
ekonomiky a účtovníctva.
V spoločnosti nepôsobia ďalšie osoby, ktoré by mohli byť považované za osoby vrcholového
manažmentu. V spoločnosti sú ďalšie osoby zamestnané na postoch, ktoré svojou
charakteristikou nezodpovedajú riadiacim ani vedúcim funkciám v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.
2.Vlastnícka a riadiaca štruktúra právnickej osoby - partnera verejného sektora


Vlastnícka štruktúra:

Tak ako je uvedené vyššie, spoločnosť partnera verejného sektora je právnickou osobou obchodnou spoločnosťou zriadenou za účelom podnikania podľa slovenského právneho
poriadku, ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť má troch riadnych
spoločníkov:
Ing. Ondrej Martinec, nar. 08. 11. 1960, 976 11 Priechod 239, ktorý vlastní obchodný
podiel vo výške 20% na základnom imaní spoločnosti, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje
1 000,-EUR,
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 00 Banská
Bystrica, IČO: 36 056 006, ktorý vlastní obchodný podiel vo výške 40% na základnom imaní
spoločnosti, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 2 000,-EUR,
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030, , ktorý vlastní obchodný podiel vo výške 20% na
základnom imaní spoločnosti, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 2 000,-EUR.


Riadiaca štruktúra:

Najvyšším orgánom spoločnosti partnera registra verejného sektora je valné zhromaždenie
spoločnosti, ktoré tvorí a práva ktorého vykonávajú spoločníci spoločnosti, identifikácia
ktorých je obsahom bodu „Vlastnícka štruktúra“. Hlasovacie práva jednotlivých spoločníkov
sa riadia pomerom hodnoty ich vkladu k výške základného imania.
V spoločnosti partnera registra verejného sektora zabezpečuje obchodné vedenie a tiež
vedenie vo vzťahu k ekonomike a účtovníctvu spoločnosti štatutárny orgán spoločnosti,
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ktorými sú konatelia spoločnosti. Konatelia spoločnosti konajú za spoločnosť a zaväzujú
spoločnosť samostatne s obmedzením pre prípady uzatvárania zmlúv v ktorých hodnota
predmetu zmluvy presahuje sumu 8 000,00 EUR, keď konatelia konajú a podpisujú spoločne.
Prostredníctvom konateľov je zabezpečované obchodné aj ekonomické vedenie spoločnosti.
Konatelia spoločnosti partnera registra verejného sektora sú:
Ing. Ondrej Martinec, nar. 08.11.1960, bytom 976 11 Priechod 239,
Ing. Katarína Bukovčanová, nar. 04.08.1975, bytom Trieda SNP 1561/41,974 01 Banská
Bystrica.
Osoby konateľov spoločnosti sú zároveň výkonnými a riadiacimi pracovníkmi a to Ing.
Ondrej Martinec v oblasti obchodnej činnosti a Ing. Katarína Bukovčanová v oblasti
ekonomiky a účtovníctva. Iné osoby, ktoré by mohli byť z titulu svojho pracovného
zariadenia považované za riadiacich alebo vedúcich pracovníkov v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu v spoločnosti nepôsobia.
Spoločnosť má zriadenú dozornú radu.
V dozornej rade pôsobia zástupcovia spoločníkov volení valným zhromaždením spoločnosti
partnera verejného sektora:
Ing. Peter Dobrý, bytom Jilemnického 1955/32, 960 01 Zvolen
Ing. Lucia Harachová, bytom Komenského 14483/10E
Ing. Mária Dóšová, PhD., bytom 976 11 Priechod 384
3.Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS.
Osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod nevykonávajú funkcie verejných
funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti partnera verejného sektora pôsobia osoby v postavení
členov predstavenstva, t.j. členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady jedného zo
spoločníkov partnera verejného sektora spoločnosti: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006, ktoré osoby sú
v nadväznosti na ustanovenie čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov účinného ku dňu 01.01.2020
verejnými funkcionármi:
Ing. Vojtech Čičmanec, bytom 972 02 Kocurany 162
Výkon verejnej funkcie - starosta obce Kocurany
Ing. Lenka Balkovičová, bytom Klimovská 2438/30, 960 01 Zvolen
Výkon verejnej funkcie - primátorka mesta Zvolen
Ing. Ján Šufiarsky, bytom Skliarovo 245, 962 12 Detva
Výkon verejnej funkcie - primátor mesta Detva, poslanec zastupiteľstva vyššieho územného
celku
Vladimír Baran, bytom 965 01 Ladomerská Vieska 233
Výkon verejnej funkcie - starosta obce Ladomerská Vieska
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Ing. Radoslav Vazan, bytom Dionýza Štúra 981/1, 963 01 Krupina
Výkon verejnej funkcie - primátor mesta Krupina, poslanec zastupiteľstva vyššieho
územného celku
PhDr. Alexandra Pivková, , bytom Martina Rázusa 5458/12A, 984 01 Lučenec
Výkon verejnej funkcie - primátorka mesta Lučenec
MUDr. Ján Nosko, bytom Š. Moysesa 5650/28, 974 01 Banská Bystrica
Výkon verejnej funkcie - primátor mesta Banská Bystrica
Ing. Dalibor Surkoš, bytom Za poštou 1189/1, 990 01 Veľký Krtíš
Výkon verejnej funkcie - primátor mesta Veľký Krtíš
JUDr. Tomáš Ábel, bytom 9.mája 25, 977 01 Brezno
Výkon verejnej funkcie - primátor mesta Brezno, poslanec zastupiteľstva vyššieho územného
celku
Ing. Ján Lichanec, bytom 980 42 Orávka 72
Výkon verejnej funkcie - starosta obce Orávka
JUDr. Katarína Macháčková, bytom Björnsona 128/22, 971 01 Prievidza
Výkon verejnej funkcie - primátorka mesta Prievidza
4. Preukázanie, že sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra
partnerov verejného sektora v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods.4 zákona o RPVS.
V predmetnom prípade toto ustanovenie neprichádza do úvahy, podmienky nie sú splnené.
V reťazci vlastníkov spoločnosti Partnera verejného sektora v rade spoločníka
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. je poslednou spoločnosťou v rade
spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE, ktorá je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, avšak vzhľadom na skutočnosť, že
vlastníkom akcií tejto spoločnosti sú aj fyzické osoby ako aj na jej postavenie v rade
vlastníkov spoločníka spoločnosti partnera verejného sektora, nie je splnená podmienka
priameho alebo nepriameho výlučného majetkového ovládania alebo priameho či nepriameho
výlučného riadenia.
5. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.
Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
skutočne zodpovedajú zistenému stavu.
Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila podľa § 11 zákona RPVS a pri
identifikácii konečných užívateľov výhod konala s odbornou starostlivosťou a pre tieto účely
si zaobstarala všetky dostupné informácie, pričom k jeho zmene pristúpila z dôvodu novely
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
v Banskej Bystrici, dňa 19.02.2020
JUDr. Dagmar Ďurčeková
konateľka, advokátka
podpísané zaručeným elektronickým podpisom
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