Partner verejného sektora: Marian Šupa
so sídlom Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany, Slovenská
republika
IČO: 11 906 022
Zápis v registri: Živnostenský register Okresného úradu
Piešťany, Číslo živnostenského registra 204-2300
(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:

13. marca 2017

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

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. Aktuálny výpis zo živnostenského registra partnera verejného sektora
1.1.2. Výpis z registra konečných užívateľov výhod ÚVO k 31.1.2017.

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 vyhlásenie konečného užívateľa výhod Mariana Šupu zo dňa 13.3.2017.
1.2.2. Identifikácia konečného užívateľa výhod nahliadnutím do občianskeho
preukazu p. Mariana Šupu na osobnom stretnutí.

2.

Vlastnícka
sektora

a riadiaca

štruktúra

partnera

verejného

2.1.

Partner verejného sektora je fyzickou osobou podnikateľom – v tomto prípade sa
s poukazom na ustanovenie § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora v platnom znení, vlastnícka štruktúra neuvádza.

3.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

3.1.

Za konečného užívateľa výhod bol identifikovaný: Marian Šupa, dátum narodenia
2.8.1952, rodné číslo 520802/152, trvale bytom J. Hollého 159/53, 922 07 Veľké
Kostoľany, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

3.2.

Konečný užívateľ výhod bol identifikovaný na základe vyhlásení o tom, že neexistuje
iná osoba, ktorá by na základe formálnej, či neformálnej dohoda, mala, alebo
v budúcnosti mohla nadobudnúť právo na hospodársky prospech z podnikateľskej
činnosti partnera verejného sektora. Konečný užívateľ výhod vierohodným
spôsobom deklaroval, že podnikateľskú aktivitu vykonáva výlučne vo vlastnom
mene a na vlastný účet.

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.

Marian Šupa, dátum narodenia 2.8.1952, rodné číslo 520802/152, trvale bytom J.
Hollého 159/53, 922 07 Veľké Kostoľany, štátna príslušnosť: Slovenská republika 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 partner 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
identifikovaný 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)

