VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa § 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:
Aptet ISP, družstvo, so sídlom Mlynská 2238, Levice 934 01, IČO: 52498905, zápis v
obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Dr, Vložka č.: 10132/N
(ďalej len „Partner“)
2. Oprávnená osoba:
JUDr. Ján Bartánus, advokát, so sídlom A. Bernoláka 7, 034 01 Ružomberok,
IČO: 48411884
(ďalej len: „oprávnená osoba“)
3. Predmet verifikačného dokumentu:
Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného
sektora
4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného
užívateľa výhod Partnera:
1/ aktuálny výpis z obchodného registra Partnera
2/informatívny výpis z www.orsr.sk
3/potvrdenie o dispozičnom práve k účtu Partnera vo Fio banka a.s.
4/ informačný portál www.finstat.sk
5/ Stanovy družstva (aktuálne - úplné znenie)
6/Zoznam členov družstva
7/ Notárska zápisnica Nz 19535/2019 zo dňa 20.06.2019 o založení družstva
8/ Verejne dostupné zdroje
S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a
následne jej predložené:
1/ čestné vyhlásenie Partnera, z ktorého vyplýva, že
− všetky údaje zapísané o Partnerovi v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
− štatutárnym orgánom Partnera je Predstavenstvo ktoré tvorí
PhDr. Stanislav Lörincz, predseda predstavenstva, nar.: 28.09.1976, trvale bytom Vyškovce
nad Ipľom 87 PSČ: 935 77, Občan SR
Bc. Igor Hrošovský, podpredseda predstavenstva, nar.: 20.03.1965, trvale bytom Ludanská
cesta 1339/92, Levice 934 01, Občan SR
Bc. Eva Pusztiová, člen predstavenstva, nar.: 16.07.1972, trvale bytom Ul. Z. Nejedlého
2878/61 Levice 934 01, Občan SR
− podľa zoznamu členov boli zistení šiesti členovia:
PhDr. Stanislav Lörincz, PhDr. Katarína Lörinczová, Bc. Igor Hrošovský, Mgr. Katarína
Hrošovská, Bc. Eva Pusztiová, Ing. Lea Pusztiová
− súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
2/ čestné vyhlásenia PhDr. Stanislav Lörincza, Bc. Igora Hrošovského, Bc. Evy Pusztiovej,
z ktorého vyplýva, že:

a) sú konečnými užívateľom výhod Partnera
b) všetky údaje týkajúce sa ich osôb sú úplné, správne a aktuálne
c) nemajú vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
d) nie sú verejnými funkcionármi pôsobiacim v SR
3/ doklady totožnosti osôb, ktoré sú konečnými užívateľmi.
5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:
Na základe podkladov a informácii oprávnená osoba zistila, že:
1/ Partnerom je družstvo – spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, založené na dobu
neurčitú. Družstvo je Integračný podnik – verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym
sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených
osôb alebo zraniteľných osôb.
2/ Zo stanov Partnera vyplýva, že Orgánmi Partnera sú:
a) Najvyšším orgánom Partnera je členská schôdza,
b) Kontrolná komisia je 3 členný nezávislý kontrolný orgán družstva
c) Predstavenstvo je 3 členným štatutárnym orgánom
d) Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní registrovaného sociálneho podniku, na
dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu registrovaného sociálneho podniku a na
hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a) prerokovaním, b) právom na
informácie, c) kontrolnou činnosťou
3/ Z platného znenia stanov Partnera vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera je
Predstavenstvo, ktoré má 3 členov:
PhDr. Stanislav Lörincz, predseda predstavenstva, nar.: 28.09.1976, trvale bytom Vyškovce nad
Ipľom 87 PSČ: 935 77, Občan SR
Bc. Igor Hrošovský, podpredseda predstavenstva, nar.: 20.03.1965, trvale bytom Ludanská
cesta 1339/92, Levice 934 01, Občan SR
Bc. Eva Pusztiová, člen predstavenstva, nar.: 16.07.1972, trvale bytom Ul. Z. Nejedlého
2878/61 Levice 934 01, Občan SR
Predseda predstavenstva zastupuje družstvo navonok vo všetkých veciach vyplývajúcich z jeho
funkcie. V jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje podpredseda alebo iný poverený
člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná
forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov.
4/ Z platného znenia stanov Partnera vyplýva, že členom družstva môžu byť právnické aj
fyzické osoby. Celkový splatený členský vklad všetkých členov predstavuje 1.800,- EUR. Zo
zoznamu členov vyplýva, že Partner má 6 členov (ďalej ako „členovia“):
PhDr. Stanislav Lörincz, PhDr. Katarína Lörinczová, Bc. Igor Hrošovský, Mgr. Katarína
Hrošovská, Bc. Eva Pusztiová, Ing. Lea Pusztiová

5/ hlasovacie práva v Partnerovi:
Zo stanov Partnera vyplýva, že člen družstva má pri hlasovaní na členskej schôdzi jeden hlas,
preto každý člen Partnera má rovnaký počet hlasov. Každý člen má 16,66% hlasov.
6/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera):
Zo stanov vyplýva, že Partner ako registrovaný integračný sociálny podnik, ak so svojej činnosti
dosiahne zisk, použije 100% zisku po zdanení a úhradách do príslušných fondov družstva na
dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle čl.2 ods. 6 Stanov.
6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:
Nakoľko žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) 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 za konečných užívateľov výhod Partnera 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 vyššie uvedeného oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod
Partnera podľa § 6a odsek 2 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: PhDr. Stanislav Lörincz
adresa trvalého pobytu: Vyškovce nad Ipľom 87 PSČ: 935 77
dátum narodenia: 28.09.1976
štátna príslušnosť: št. občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie
2. meno a priezvisko: Bc. Igor Hrošovský
adresa trvalého pobytu: Ludanská cesta 1339/92, Levice 934 01
dátum narodenia: 20.03.1965
štátna príslušnosť: št. občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie
3. meno a priezvisko: Bc. Eva Pusztiová
adresa trvalého pobytu: Ul. Z. Nejedlého 2878/61 Levice 934 01
dátum narodenia: 16.07.1972
štátna príslušnosť: št. občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie
7. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: nie
8. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta
cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu
Keďže podľa predložených dokumentov bolo zistené, že Partner verejného sektora nie je
emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani

spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového
manažmentu sa nepreukazuje.
9. Vyhlásenie oprávnenej osoby:
Týmto čestne vyhlasujem, že podľa môjho najlepšieho vedomia sú skutočnosti uvedené v
tomto verifikačnom dokumente pravdivé, úplné a zodpovedajú mnou skutočne zistenému
stavu.

V Ružomberku dňa 11.01.2021

* podpísané elektronickým podpisom
..................................................
JUDr. Ján Bartánus, advokát

