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VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
(ďalej len Verifikačný dokument)
vyhotovený dňa 28.05.2021
v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZRPVS)
Partner verejného sektora:
AGB ekoservis s.r.o.
sídlo:
040 11 Košice, Pražská 2
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:
36182508
zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10193/V
DIČ:
2020051385
IČ DPH:
SK2020051385
štatutárny orgán - konateľ: Ing. Janka PALČIKOVÁ
štatutárny orgán - konateľ: Ing. Ján PALČIK
(ďalej len partner verejného sektora alebo PVS)
Oprávnená osoba:
JUDr. Juraj GÖBL, notár so sídlom v Košiciach
sídlo:
040 01 Košice, Žižkova 13
IČO:
42329264
e-mail:
juraj.gobl@notar.sk
(ďalej len oprávnená osoba)
I.
Predmet Verifikačného dokumentu
Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa
výhod (ďalej len KÚV) partnera verejného sektora podľa § 11 ZRPVS za účelom zápisu
do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len RPVS).
II.
Predložené podklady a dokumenty
Za účelom overenia identifikácie KÚV boli oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné
podklady, dokumenty a informácie:
a) Výpis z obchodného registra PVS vydaný k dátumu 28.05.2021
b) Zápisnicu o mimoriadnom valnom zhromaždení PVS zo dňa 13.04.2021
c) Listina prítomných spoločníkov na mimoriadnom valnom zhromaždení PVS zo dňa
13.04.2021
d) Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 13.04.2021 (ďalej len spoločenská
zmluva PVS)
e) Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 04.12.2018
f) Zmluva o prevode obchodného podielu PVS zo dňa 04.12.2018
g) Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 04.12.2018
h) Podpisový vzor konateľa PVS zo dňa 04.12.2018
i) Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 08.07.2016
j) ÚPLNÉ ZNENIE ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY PVS zo dňa 08.07.2016 ROZHODNUTIE
JEDINÉHO SPOLOČNÍKA PVS zo dňa 15.06.2016
k) ROZHODNUTIE jediného spoločníka uskutočnené pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia PVS zo dňa 31.05.2016
l) ZÁPIS č. 2014/07/08 z mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 08.07.2014
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m) Listina prítomných spoločníkov na mimoriadnom valnom zhromaždení PVS zo dňa
08.07.2014
n) ZMLUVA O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU v PVS zo dňa 08.07.2014
o) ZÁPISNICA zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa
17.05.2010
p) ZMLUVA O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU v PVS zo dňa 17.05.2010
q) PODPISOVÝ VZOR konateľa PVS zo dňa 17.05.2010
r) Osvedčenie o priebehu a výsledkoch mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa
14.12.2006 spísaná vo forme notárskej zápisnice pod č. N 339/2006, Nz 55501/2006
s) Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 25.05.2021 (ďalej len čestné vyhlásenie PVS)
t) Čestné vyhlásenie Ing. Janky PALČIKOVEJ - spoločníka PVS zo dňa 31.12.2018 a
Čestné vyhlásenie Ing. Jána PALČIKA - spoločníka PVS zo dňa 25.05.2021 (ďalej spolu
len čestné vyhlásenie spoločníka PVS)
u) Originály občianskych preukazov spoločníkov a konateľov PVS
v) Výstupy z webových portálov: www.orsr.sk, www.justice.gov.sk, www.google.sk,
www.finstat.sk, www.foaf.sk, www.nrsr.sk, www.web.vucke.sk, www.kosicejuh.sk,
www.katasterportal.sk, www.notar.sk, www.cdcp.sk, www.registeruz.sk
(ďalej spolu len podklady).
III.
Odôvodnenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) ZRPVS
JUDr. Juraj Göbl ako oprávnená osoba som po preskúmaní podkladov zistil nasledovné
skutočnosti:
a) v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) zapísané údaje v Obchodnom registri SR sú
voči tretím osobám účinné odo dňa ich zverejnenia;
b) PVS je obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou
podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom v Slovenskej republike, ktorá bola
do Obchodného registra SR zapísaná dňa 01.02.1998;
c) základné imanie PVS je 5.000,-EUR (slovom: päťtisíc eur) a bolo splatené v celom
rozsahu;
d) spoločnosť nie je v kríze v zmysle ustanovenia § 67a Obchodného zákonníka;
e) spoločníkmi PVS sú:
Ing. Janka PALČIKOVÁ, nar. 27.11.1965, trvalý pobyt 040 01 Košice-Juh, Rázusova
52/33, štátny občan Slovenskej republiky, s obchodným podielom 50%, čomu zodpovedá
vklad do základného imania PVS vo výške 2.500,-EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur), ktorý
bol splatený vo výške 2.500,-EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur) a
Ing. Ján PALČIK, nar. 30.12.1962, trvalý pobyt 040 01 Košice-Juh, Rázusova 52/33,
štátny občan Slovenskej republiky, s obchodným podielom 50%, čomu zodpovedá vklad
do základného imania PVS vo výške 2.500,-EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur), ktorý bol
splatený vo výške 2.500,-EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur);
f) podľa článku 12 spoločenskej zmluvy PVS valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším
orgánom spoločnosti, ktorý rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa
spoločnosti samej a jej činnosti. Do jeho pôsobnosti (okrem iného) patrí rozhodnutie
o rozdelení zisku, rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, rozhodovanie o zvýšení
alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade, vymenovanie,
odvolanie a odmeňovanie konateľov, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie prokuristov,
rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, rozhodovanie o ďalších
otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon, spoločenská zmluva
alebo stanovy (ak by boli prijaté);
g) zo žiadneho ustanovenia zakladateľskej listiny PVS nevyplýva osobitná úprava podielu
na zisku PVS. V zmysle ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonník spoločníci majú
nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom;
h) štatutárnym orgánom PVS sú jeho konatelia:
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i)
j)

k)

l)

Ing. Janka PALČIKOVÁ, nar. 27.11.1965, trvalý pobyt 040 01 Košice-Juh, Rázusova
52/33 a
Ing. Ján PALČIK, nar. 30.12.1962, trvalý pobyt 040 01 Košice-Juh, Rázusova 52/33;
v mene PVS koná konateľ samostatne a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti PVS
podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu PVS pripojí svoj
vlastnoručný podpis;
z podkladov ďalej vyplýva, že spoločník PVS nepreviedol svoj obchodný podiel v PVS
alebo jeho časť na tretiu osobu, a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať
od spoločníka PVS, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním
spojené prevedené. Spoločníci PVS ďalej v čestnom vyhlásení spoločníka PVS uviedli, že
nie sú viazaní žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu svojich hlasovacích
práv v PVS na valnom zhromaždení PVS, a tieto vykonávajú samostatne, vo svojom
vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná
zároveň ani v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou; ako spoločníci
PVS nie sú viazaní žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva
ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo
ich členov; právo na podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle
spoločenskej zmluvy PVS prináleží len spoločníkovi PVS, pričom toto právo drží
a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný
hospodársky prospech žiadnej inej osobe; nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike, žiadnym právnym úkonom z jeho strany nedošlo k úprave
hlasovacích práv v PVS a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej
jeho činnosti odlišne od stavu upraveného v platnej zakladateľskej listine PVS
a Obchodnom zákonníku;
na základe informácií vyplývajúcich z podkladov a v súlade s § 11 ZRPVS v spojení
s § 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 (ďalej len zákon č. 297/2007 Z. z.) som ako oprávnená osoba
overil a za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora identifikoval osoby
uvedené v článku V. tohto Verifikačného dokumentu;
KÚV som identifikoval podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., pretože KÚV
má priamy podiel presahujúci 25% hlasovacích práv v PVS i na jeho základnom imaní,
má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena a má právo
na hospodársky prospech presahujúci 25% z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti.

IV.
Vlastnícka štruktúra a riadiacia štruktúra partnera verejného sektora
1. Vlastnícku štruktúru PVS tvoria jeho spoločníci, ktorými sú:
Ing. Janka PALČIKOVÁ, nar. 27.11.1965, trvalý pobyt 040 01 Košice-Juh, Rázusova
52/33, štátny občan Slovenskej republiky, s obchodným podielom 50%, čomu zodpovedá
vklad do základného imania PVS vo výške 2.500,-EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur), ktorý
bol splatený vo výške 2.500,-EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur) a
Ing. Ján PALČIK, nar. 30.12.1962, trvalý pobyt 040 01 Košice-Juh, Rázusova 52/33,
štátny občan Slovenskej republiky, s obchodným podielom 50%, čomu zodpovedá vklad
do základného imania PVS vo výške 2.500,-EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur), ktorý bol
splatený vo výške 2.500,-EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur).
2. Riadiaciu štruktúru PVS tvorí štatutárny orgán PVS, ktorými sú jeho konatelia:
Ing. Janka PALČIKOVÁ, nar. 27.11.1965, trvalý pobyt 040 01 Košice-Juh, Rázusova
52/33 a
Ing. Ján PALČIK, nar. 30.12.1962, trvalý pobyt 040 01 Košice-Juh, Rázusova 52/33.
3. V mene PVS koná konateľ samostatne a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti PVS
podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu PVS pripojí svoj
vlastnoručný podpis
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4. PVS nemá zriadenú dozornú radu a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že PVS
nesplnomocnil žiadnu tretiu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu, ani nezriadil
prokúru.
V.
Konečný užívateľ výhod
1. Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
o predmete zápisu do RPVS zaobstarala všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila
postupom podľa § 11 ods. 4 a 5 ZRPVS a zákona č. 297/2008 Z. z.
2. Oprávnená osoba za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
identifikovala nasledovné fyzické osoby:
a) Ing. Janka PALČIKOVÁ, nar. 27.11.1965, trvalý pobyt 040 01 Košice-Juh, Rázusova
52/33, štátny občan Slovenskej republiky a
b) Ing. Ján PALČIK, nar. 30.12.1962, trvalý pobyt 040 01 Košice-Juh, Rázusova 52/33,
štátny občan Slovenskej republiky.
VI.
Výkon verejnej funkcie konečného užívateľa výhod
Z podkladov vyplýva, že koneční užívatelia výhod PVS, ktorí zároveň tvoria vlastnícku
a riadiacu štruktúru PVS nie sú ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu
verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov.
VII.
Preukázanie podmienok pre zápis vrcholného manažmentu
PVS nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 ZRPVS a teda mu nevznikla
povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do RPVS.
VIII.
Vyhlásenie oprávnenej osoby
JUDr. Juraj Göbl, notár so sídlom v Košiciach ako oprávnená osoba vyhlasujem, že
skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne
zistenému stavu.
V Košiciach dňa 28.05.2021
Oprávnená osoba:
JUDr. Juraj Göbl, notár

