Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o.
Vretenová 4, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46 606 122, zápis v OR SR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 80742/B
TEL: (00421) 0903 992 509; mail: hatapka@akhatapka.sk
Číslo zápisu SAK: 0845

Verifikačný dokument
Oprávnená osoba:
Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o., so sídlom Vretenová 4, 841 04 Bratislava Karlova Ves, IČO: 46606122, obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
80742/B, zastúpenie: Mgr. Karol Haťapka, konateľ/advokát (ďalej len „oprávnená osoba“)
Partner verejného sektora:
BRIGÁDNICI, s. r. o., so sídlom Lermontovova 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05,
IČO: 44 591 462, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl.č.
123600/B, zastúpenie: Ludvík Novák, konateľ, Vladimír Macaj, konateľ (ďalej len „partner
verejného sektora“)
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba:
Odôvodnenie
a) odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného
užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba vyzvala partnera verejného
sektora na predloženie dokumentácie a informácii, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu
konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod.
Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:
 Zakladateľská listina partnera verejného sektora,
 výpis z obchodného registra partnera verejného sektora overený na web stránke
www.orsr.sk
 výpis z registra občianskych združení spoločníka partnera verejného sektora,
 stanovy spoločníka partnera verejného sektora
 občianske preukazy konečných užívateľov výhod,
 čestné vyhlásenie partnera verejného sektora, z ktorého vyplýva, že:
 členovia vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú
verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2
ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcii verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
 partnera verejného sektora nemá riadiacu štruktúru, za partnera verejného
sektora koná konateľ,
 spoločník partnera verejného sektora skutočne ovláda a kontroluje partnera
verejného sektora, nemá uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom
spoločenstve s treťou osobou, nemá uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou,
ktorý by ho obmedzoval vo výkone svojich práv, nemá uzatvorený právny vzťah
s treťou osobou, ktorý by ho obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného
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sektora, nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by
tretia osoba partnera verejného sektora ovládala iným spôsobom.
 všetky predložené dokumenty a poskytnuté informácie sú pravdivé,
aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu, ku dňu podpisu nenastali žiadne
skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť, neboli
zamlčané žiadne informácie a dokumenty potrebné na identifikáciu konečného
užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod
Na základe informácii z predložených podkladov a poskytnutých informácií oprávnená osoba
konaním s odbornou starostlivosťou identifikovala fyzické osoby ako konečných užívateľov výhod
v súlade s ust. § 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 platnom
znení. Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 zákona č.
297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu sú:
1. Ludvík Novák, narodený 07.06.1976, bytom Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť
Ružinov, štátna príslušnosť: ČR (ďalej len „konečný užívateľ výhod 1“)
2. Vladimír Macaj, narodený 17.03.1988, bytom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06
Bratislava - mestská časť Rača, štátna príslušnosť: ČR (ďalej len „konečný užívateľ výhod 2“)
Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe partner verejného sektora,
oprávnená osoba dospela k záveru, že u partnera verejného sektora neexistuje žiadna fyzická
osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 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, a to tak sama, ako ani spoločne s inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu).
Za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora sa preto vzhľadom k § 6a ods. 2 zákona
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu považujú členovia jej vrcholového manažmentu: za člena vrcholového
manažmentu sa považuje štatutárny orgán.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS
b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická
osoba,
Vlastnícka štruktúra:
Jediným spoločníkom partnera verejného sektora vlastniacim 100% na základnom imaní partnera
verejného sektora je občianske združenie Podnikateľské združenie, IČO: 42175658, sídlo
Saratovská 3424/6B, 84102 Bratislava-Dúbravka, registrácia MVSR VVS/1-900/90-34939 dňa
18.12.2009.
Z právnej povahy jediného spoločníka partnera verejného sektora vyplýva, že ako občianske
združenie založené a spravované v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
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nedisponuje žiadnou vlastníckou štruktúrou, jej súčasťou sú len členovia, preto nie je možné
identifikovať žiadnu fyzickú osobu, ktorá by ho ovládala a mala hospodársky prospech z jeho
činnosti.
Riadiaca štruktúra:
Konateľ:
1. Ludvík Novák, narodený 07.06.1976, bytom Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť
Ružinov, štátna príslušnosť: ČR
2. Vladimír Macaj, narodený 17.03.1988, bytom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06
Bratislava - mestská časť Rača, štátna príslušnosť: ČR
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti
spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu
spoločnosti pripojí konateľ vlastnoručný podpis.
Zoznam verejných funkcionárov
c) uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia
verejnej funkcie,
Súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú fyzické osoby, ktoré sú verejnými
funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov.
Zápis vrcholového manažmentu do registra
d) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis
vrcholného manažmentu do registra sú splnené,
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. §4 ods. 4 Zákona.
Vyhlásenie
e) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému
stavu.
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného
užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne
a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné
informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 platnom znení.
V Bratislave, dňa 23.02.2021
Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o.
Mgr. Karol Haťapka, konateľ/advokát

