Partner verejného sektora: MOREZ GROUP a.s.
so sídlom: Novozámocká 89, 949 05 Nitra
IČO:36 659 126
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Nitra
oddiel: Sa, vložka číslo: 10326/N
(ďalej len „partner verejného sektora“)
Oprávnená osoba:

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
so sídlom Panenská 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 099 175
JUDr. Maroš Jakubek, advokát SAK č. 7223 a konateľ
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Dátum verifikácie:

23. februára 2022

VEC:

Verifikačný dokument
Vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora

1. Dokumenty, ktorý tvorili podklad pre
identifikácie konečného užívateľa výhod
1.1.

overenie

Na účely vyhotovenia verifikačného dokumentu a identifikácie konečného užívateľa
výhod v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora v platnom znení si oprávnená osoba obstarala tieto dokumenty:
1.1.1. Výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 05.04.2017 pod
číslom dožiadania: el-18952/2017/N.
1.1.2. Úplné znenie zakladateľskej zmluvy spoločnosti z 18.7.2006.
1.1.3. Úplné znenie stanov spoločnosti z 5.9.2016.
1.1.4. Zápisnicu z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti z 5.9.2016.
1.1.5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti (partnera
verejného sektora z 16.12.2017 a z 18.2.2019.
1.1.6. Potvrdenie o vykonaní zmien v obchodnom registri a aktuálny výpis
z obchodného registra spoločnosti.

1.2.

Na účely vyhotovenia verifikačného dokumentu a identifikácie konečného užívateľa
výhod v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora v platnom znení partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe tieto
dokumenty:
1.2.1. Čestné vyhlásenia akcionára Petra Repu zo dňa 2.2.2018.
1.2.2. Čestné vyhlásenia konečného užívateľa výhod Mgr. Zuzany Lieskovskej
z 2.2.2018.
1.2.3. Čestné vyhlásenie predstavenstva partnera verejného sektora, ktorého súčasťou
je o. i. zoznam akcionárov spoločnosti.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora
2.1.

Na základe uvedených dokumentov oprávnená osoba zistila tento skutkový stav:
2.1.1. Základné imanie partnera verejného sektora je v sume: 35.000,00 EUR.
2.1.2. Základné imanie partnera verejného sektora je splatené v sume 35.000,00 EUR,
a teda v rozsahu 100 %.
2.1.3. Spoločnosť (partner verejného sektora) má dvoch akcionárov. Akcionármi
spoločnosti sú:
2.1.3.1. Peter Repa, dátum narodenia 09.02.1965, trvale bytom Ľ. Okánika 589/2,
949 01 Nitra, štátna príslušnosť: Slovenská republika s 1 kusom kmeňovej
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akcie na meno, každá v menovitej hodnote 3.500 EUR (t. j. 10 %
základného imania).
2.1.3.2. Mgr. Zuzana Lieskovská, dátum narodenia 13.03.1995, trvale bytom Pod
pánskym lesom 851/23, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, štátna
príslušnosť: Slovenská republika s 9 kusmi kmeňových akcií na meno,
každá v menovitej hodnote 3.500 EUR (t. j. 90 % základného imania).
2.2.

Každý z akcionárov je výlučným vlastníkom akcií, čo deklarovali predloženými
čestnými vyhláseniami. Nebolo zistené konanie akcionárov v zhode ani iná
akcionárska dohoda o spoločnom výkone akcionárskych práv.

2.3.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo spoločnosti, ktoré má jediného
člena – predsedu predstavenstva: Dušan Repa, dátum narodenia 11.3.1966, trvale
bytom Pod pánskym lesom 23, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, štátna príslušnosť:
Slovenská republika.

2.4.

Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne.

2.5.

Spoločnosť má zriadenú dozornú radu spoločnosti, ktorej členmi sú:
2.5.1. Mgr. Zuzana Lieskovská, dátum narodenia 13.03.1995, trvale bytom Pod
pánskym lesom 851/23, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, štátna príslušnosť: SVK;
2.5.2. Ing. Silvia Fábryová, dátum narodenia 24.12.1971, trvale bytom Braneckého 5,
94901 Nitra, štátna príslušnosť: SVK;
2.5.3. Miroslav Žitný, dátum narodenia 2.6.1965, trvale bytom Murániho 8, 94911 Nitra,
štátna príslušnosť: SVK.

2.6.

Hlasovacie práva vykonávajú v zmysle čl. 6 Stanov akcionári na valnom zhromaždení.
Počet hlasov sa určuje podľa pomeru menovitej hodnoty akcií akcionára k základnému
imaniu (ods. 4). Akcionár má tiež právo na podiel na zisku v zmysle ustanovení
Obchodného zákonníka.

2.7.

Podľa čl. 9, ods. 5 Stanov člena predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie,
a teda akcionári.

2.8.

Podľa čl. 10, ods. 6 Stanov členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie,
a teda akcionári.

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod
3.1.

Za konečného užívateľa výhod bola identifikovaná akcionárka spoločnosti:
3.1.1. Mgr. Zuzana Lieskovská, dátum narodenia 13.03.1995, trvale bytom Pod
pánskym lesom 851/23, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, štátna príslušnosť:
Slovenská republika, a teda:
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3.1.1.1. Osoba s 90 % hlasovacích práv na spoločnosti (vrátane práv na menovanie
a odvolávanie členov štatutárnych, riadiacich, dozorných a kontrolných
orgánov spoločnosti);
3.1.1.2. Osoba s 90 % podielom na základnom imaní spoločnosti;
3.1.1.3. Osoba s 90 % podielom na hospodárskom prospechu spoločnosti.
3.2.

Minoritný akcionár Peter Repa, dátum narodenia 09.02.1965, trvale bytom Ľ. Okánika
589/2, 949 01 Nitra, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ďalej nie je považovaný
za konečného užívateľa výhod, a to z dôvodu, že jeho majetková účasť na spoločnosti
a tomu zodpovedajúce akcionárske práva sa ponížili pod zákonom stanovenú
kvalifikovanú účasť 25 %, a to konkrétne na 10 % zo základného imania. Zároveň
činnosťou oprávnenej osoby nebol identifikovaný iný dôvod, na základe ktorého by
minoritný akcionár mal byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

3.3.

Iná osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.

4. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v
Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej
štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného
sektora,
4.1.

Dušan Repa, dátum narodenia 11.3.1966, trvale bytom Pod pánskym lesom 23, 951 01
Nitrianske Hrnčiarovce, štátna príslušnosť: Slovenská republika vyhlásil, že nie je
verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

4.2.

Peter Repa, dátum narodenia 09.02.1965, trvale bytom Ľ. Okánika 589/2, 949 01 Nitra,
štátna príslušnosť: Slovenská republika, vyhlásil, že nie je verejným funkcionárom
v Slovenskej republike.

4.3.

Mgr. Zuzana Lieskovská, dátum narodenia 13.03.1995, trvale bytom Pod pánskym
lesom 851/23, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, štátna príslušnosť: Slovenská republika
vyhlásila, že nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

5. Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra
partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
v platnom znení
5.1.

Na partnera verejného sektora sa nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.
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6. Vyhlásenie oprávnenej osoby
6.1.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a koneční užívatelia výhod
identifikovaní vo verifikačnom dokumente boli identifikovaní postupom podľa
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu.

6.2.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa
článku 1 verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila
predpísaným spôsobom.

6.3.

Verifikačný dokument bol vytvorený na účely zápisu partnera verejného sektora do
registra partnerov verejného sektora.

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
JUDr. Maroš Jakubek
konateľ spoločnosti a advokát SAK č. 7223
(podpis oprávnenej osoby)
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