Partner verejného sektora: MURAT, s.r.o.
so sídlom Bratislavská 87, 902 01 Pezinok
Slovenská republika
IČO: 31 431 852
Zápis v registri: Okresný súd Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 13663/B
(ďalej len „partner verejného sektora“)
Oprávnená osoba:

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
so sídlom Štúrova 3, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 099 175
JUDr. Maroš Jakubek, advokát SAK č. 7223 a konateľ
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Dátum spracovania:

8. mája 2017

Deň verifikácie:

3. mája 2017

VEC:

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


















1.

Dokumenty, ktoré tvorili podklad pre
identifikácie konečného užívateľa výhod

overenie

1.1.

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 02.05.2017 pod
číslom dožiadania: el-98457/2017/B.
1.1.2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 25.08.2014 (aktuálne
znenie platnej a účinnej spoločenskej zmluvy spoločnosti).
1.1.3. Účtovná závierka partnera verejného sektora za roky 2016 a 2015.
1.1.4. Výročná správa partnera verejného sektora za rok 2015.
1.1.5. Kontrola občianskych preukazov identifikovaných osôb v evidencií stratených
a odcudzených dokladov Ministerstva vnútra SR.

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 konečného užívateľa výhod Magdalény Holčíkovej zo dňa
03.05.2017 a pri podpise vyhlásenia občiansky preukaz Magdalény Holčíkovej.
1.2.2. Čestné vyhlásenia konečného užívateľa výhod Ing. Miroslava Holčíka zo dňa
03.05.2017 a pri podpise vyhlásenia občiansky preukaz Ing. Miroslava Holčíka.
1.2.3. Čestné vyhlásenia konateľa partnera verejného sektora zo dňa 04.05.2017.

2.

Vlastnícka
sektora

a riadiaca

štruktúra

partnera

verejného

2.1.

Na základe uvedených dokumentov oprávnená osoba zistila tento skutkový stav:
2.1.1. Základné imanie partnera verejného sektora je v sume: 1.887.544,00 EUR.
2.1.2. Základné imanie partnera verejného sektora je splatené v sume 1.887.544,00
EUR, a teda v rozsahu 100 %.
2.1.3. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná: spoločnosť
(partner verejného sektora) má dvoch spoločníkov. Spoločníkmi spoločnosti sú:
Magdaléna Holčíková, dátum narodenia 15.01.1951, bytom Podhorská ul.
4329/8, 902 01 Pezinok, s vkladom 566.263,00 EUR (t. j. 30 % zo základného
imania).
Ing. Miroslav Holčík, dátum narodenia 08.04.1951, bytom Podhorská ul.
4329/8, 902 01 Pezinok, s vkladom 1.321.281,00 EUR (t. j. 70 % zo základného
imania).

2.1.3.1. Každý zo spoločníkov je výlučným vlastníkom svojho obchodného
podielu na spoločnosti.
2.1.3.2. Pri činnosti oprávnenej osoby neboli zistené iné osoby, ktoré by mali
majetkovú účasť na spoločnosti, a to ani vo forme tichého
spoločenstva, resp. inej skrytej účasti na spoločnosti, čo potvrdili
štatutárny orgán spoločnosti ako aj jednotlivý spoločníci partnera
verejného sektora.
2.1.4. Riadiaca štruktúra spoločnosti je nasledovná:
2.1.4.1. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ spoločnosti: Ing.
Miroslav Holčík, dátum narodenia 08.04.1951, bytom Podhorská ul.
4329/8, 902 01 Pezinok. Iné osoby nie sú menované, ani zapísané ako
konatelia spoločnosti.
2.1.4.2. Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.
2.1.4.3. Výkonným riaditeľom, a teda zamestnancom v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu je pani Ing. Miroslava Holčíková.

3.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

3.1.

Za konečného užívateľa výhod boli identifikovaní spoločníci spoločnosti:
3.1.1. Magdaléna Holčíková, dátum narodenia 15.01.1951, bytom Podhorská ul.
4329/8, 902 01 Pezinok, a teda:
3.1.1.1. Osoba s 30 % hlasovacích práv na spoločnosti (vrátane práv na
menovanie a odvolávanie členov štatutárnych, riadiacich, dozorných
a kontrolných orgánov spoločnosti);
3.1.1.2. Osoba s 30 % podielom na základnom imaní spoločnosti;
3.1.1.3. Osoba s 30 % podielom na hospodárskom prospechu spoločnosti.
3.1.2. Ing. Miroslav Holčík, dátum narodenia 08.04.1951, bytom Podhorská ul.
4329/8, 902 01 Pezinok, a teda:
3.1.2.1. Osoba s 70 % hlasovacích práv na spoločnosti (vrátane práv na
menovanie a odvolávanie členov štatutárnych, riadiacich, dozorných
a kontrolných orgánov spoločnosti);
3.1.2.2. Osoba s 70 % podielom na základnom imaní spoločnosti;
3.1.2.3. Osoba s 70 % podielom na hospodárskom prospechu spoločnosti.
3.1.3. 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.

Vo vlastníckej, alebo riadiacej štruktúre nebola zistená žiadna osoba, ktorá 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.

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)

