VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oprávnená osoba:
JUDr. Ďurčeková s r.o.
so sídlom Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36863254
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, č vl.16474/S
v menom ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, konateľka, advokátka
Partner verejného sektora:
ENVIGEO, a.s.
so sídlom Banská Bystrica, Kynceľová 2, PSČ: 974 11
IČO: 31 600 891 , IČ DPH: SK2020454579
zapísaná v obchodnom registri pri Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 721/S,
menom ktorej koná predstavenstvo spoločnosti prostredníctvom predsedu predstavenstva
a podpredsedu predstavenstva:
RNDr. Pavol Tupý, nar. 30.01.1959, bytom Magurská 6436/ 27, 974 11 Banská Bystrica,
predseda predstavenstva,
Ing. Jozef Gašparík, nar. 13.06.1963, Nový svet 1182/40, 974 01 Banská Bystrica,
podpredseda predstavenstva
V nadväznosti na ustanovenie § 11 ods. 5 zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora (ďalej len „zákon o RPVS“) preukazuje týmto dokumentom oprávnená osoba identifikáciu
konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

1.Odôvodnenie na základe akých informácií v nadväznosti na ustanovenie § 11 ods. 4 zákona
o RPVS identifikovala oprávnená osoba konečného užívateľa výhod.
O spoločnosti boli predložené nasledovné dokumenty:







výpis z obchodného registra spoločnosti partnera verejného sektora,
stanovy spoločnosti partnera verejného sektora
vyhlásenie akcionárov, členov dozornej rady a štatutárov spoločnosti partnera verejného
sektora
identifikačné dokumenty akcionárov, členov dozornej rady a štatutárov spoločnosti partnera
verejného sektora
zápisnice z riadnych valných zhromaždení spoločnosti
výpis CD CP SR

Na základe predložených dokumentov oprávnená osoba zistila, že spoločnosť partnera verejného
sektora je právnickou osobou - obchodnou spoločnosťou zriadenou za účelom podnikania podľa
slovenského právneho poriadku, ako akciová spoločnosť. Základné imanie spoločnosti zapísané
v obchodnom registri predstavuje 33 200,00 EUR a je tvorené akciami na meno v zaknihovanej
podobe v počte 100 kusov v menovitej hodnote jednej akcie á 332,00 EUR. Akcie vlastnia dvaja
akcionári – fyzické osoby:
RNDr. Anton Hrnčár, nar.02.11.1955, bytom Banská Bystrica, Lúčna 167/72, PSČ: 974 01
RNDr. Pavol Tupý, nar.30.01.1959, bytom Banská Bystrica, Magurská 6436/27, PSČ: 974 11,
ktorí vlastnia akcie spoločnosti partnera verejného sektora každý v počte 50 ks, t.j. na hlasovacích
právach akcionárov sa podieľajú každý v rovnakom podiele 50% k základnému imaniu spoločnosti.
Podľa vyhlásenia samotných akcionárov neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala akýkoľvek vplyv vo
vzťahu k ich hlasovacím právam a ani osoba, ktorá by mala mať podiel na hospodárskom prospechu
spoločnosti v ponímaní ustanovení zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe uvedeného oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod v nadväznosti na
ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) bod 1.a 4. 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, fyzické osoby - akcionárov spoločnosti partnera verejného sektora:
RNDr. Anton Hrnčár, nar.02.11.1955, bytom Nemce, Lúčna 167/72, PSČ: 974 01
RNDr. Pavol Tupý, nar.30.01.1959, bytom Banská Bystrica, Magurská 6436/27, PSČ: 974 01
Spoločnosť partnera registra verejného sektora riadi štatutárny orgán spoločnosti, ktorým je
predstavenstvo spoločnosti. Predstavenstvo má v súčasnosti 6 členov, spoločnosť však zaväzuje
predseda predstavenstva a podpredseda spoločnosti, ktorí sú oprávnení konať za spoločnosť
samostatne a spoločnosť zaväzovať samostatne.
Ustanovovať štatutárny orgán spoločnosti, t.j. predstavenstvo spoločnosti je oprávnená podľa
platných stanov spoločnosti Dozorná rada spoločnosti voľbou v súlade s § 194 ods. 1)
Obchodného zákonníka.
Na základe uvedeného oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod v nadväznosti na
ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. 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,
fyzické osoby - členov dozornej rady spoločnosti partnera verejného sektora:
RNDr. Anton Hrnčár, nar.02.11.1955, bytom Nemce, Lúčna 167/72, PSČ: 974 01
Ing. Eva Satinová, nar. 26.10.1956, Internátna 688/49, Banská Bystrica, PSČ: 974 04
Ing. Daniela Anderleová,nar.22.02.1959, bytom Banská Bystrica, Terézie Vansovej 437/18,
PSČ: 974 01.

2.Vlastnícka a riadiaca štruktúra právnickej osoby - partnera verejného sektora


Vlastnícka štruktúra:

Tak ako je uvedené vyššie, spoločnosť partnera verejného sektora je právnickou osobou - obchodnou
spoločnosťou zriadenou za účelom podnikania podľa slovenského právneho poriadku, ako akciová
spoločnosť. Základné imanie spoločnosti predstavuje 33 200,00 EUR a je tvorené akciami na meno
v zaknihovanej podobe v počte 100 kusov v menovitej hodnote á 332,00 EUR. Akcie vlastnia dvaja
akcionári – fyzické osoby:
RNDr. Anton Hrnčár, nar.02.11.1955, bytom Banská Bystrica, Lúčna 167/72, PSČ: 974 01
RNDr. Pavol Tupý, nar.30.01.1959, bytom Banská Bystrica, Magurská 6436/ 27, PSČ: 974 01,
ktorí vlastnia akcie v rovnakom pomere k základnému imaniu spoločnosti. Hlasovacie práva
v spoločnosti sa spravujú počtom akcií vlastniacich jednotlivými akcionármi.
Na základe predložených dokumentov oprávnená osoba zároveň konštatuje, že vo vlastníckej
štruktúre spoločnosti partnera verejného sektora nepôsobia osoby, ktoré by boli verejnými
funkcionármi v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS.


Riadiaca štruktúra:

Najvyšším orgánom spoločnosti partnera registra verejného sektora je valné zhromaždenie spoločnosti,
ktoré tvoria akcionári spoločníci spoločnosti a o veciach vyhradených valnému zhromaždenia rozhodujú
v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka ako aj stanovami spoločnosti v nadväznosti na počet
akcií ktoré vlastnia keď na každých 332,-EUR menovitej hodnoty akcie pripadá 1 hlas.
V spoločnosti partnera registra verejného sektora zabezpečuje obchodné vedenie a tiež vedenie vo
vzťahu k ekonomike a účtovníctvu spoločnosti štatutárny orgán spoločnosti, ktorým je predstavenstvo
spoločnosti. Podľa platných stanov spoločnosti je predstavenstvo minimálne štvorčlenné, pričom
v súčasnosti má predstavenstvo šesť členov. Samostatne môžu za spoločnosť konať a zaväzovať ju
výlučne predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločnosti partnera verejného
sektora. Predstavenstvo spoločnosti partnera verejného sektora tvoria fyzické osoby:
RNDr. Pavol Tupý, nar. 30.01.1959, bytom Magurská 6436/27, 974 11 Banská Bystrica,
predseda predstavenstva
Ing. Jozef Gašparík,nar. 13.06.1963, Nový svet 1182/40, 974 01 Banská Bystrica,
podpredseda predstavenstva
RNDr. Jaroslav Schwarz, nar. 10.04.1964, bytom Pod Bánošom 3380/2, 974 11 Banská Bystrica,
člen predstavenstva
Mgr. Roman Škarba, nar. 10.08.1978, bytom Družby 1874/ 9, 974 04 Banská Bystrica,
člen predstavenstva
Ing. Zoltán Jasovský, nar. 11.02.1965, bytom Poľná 1734/22, 974 05 Banská Bystrica,
člen predstavenstva
Ing. Martin Čunderlík, nar.25.07.1974, bytom Azalková 6891/38, 974 04 Banská Bystrica
člen predstavenstva

Vyššie uvedení členovia predstavenstva spoločnosti sú zároveň riadiaci a výkonní pracovníci, keď
RNDr. Pavol Tupý ako predseda predstavenstva je generálnym riaditeľom spoločnosti a ostatní
členovia predstavenstva pôsobia vo funkciách riaditeľov jednotlivých divízií spoločností podľa svojho
odborného zamerania. V rámci riadiacej štruktúry spoločnosti nie sú v priamej riadiacej pôsobnosti
členov predstavenstva ako jednotlivých riaditeľov divízií už žiadni riadiaci pracovníci.
Na základe predložených dokumentov oprávnená osoba konštatuje, že v riadiacej štruktúre
spoločnosti partnera verejného sektora nepôsobia osoby, ktoré by boli verejnými funkcionármi
v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS.
Ustanovovať štatutárny orgán spoločnosti, t.j. predstavenstvo spoločnosti je oprávnená podľa platných
stanov spoločnosti voľbou Dozorná rada spoločnosti v súlade s § 194 ods. 1) Obchodného zákonníka.
Dozorná rada spoločnosti partnera verejného sektora je v súčasnosti trojčlenná a tvoria ju fyzické
osoby:
RNDr. Anton Hrnčár, nar.02.11.1955, bytom Nemce, Lúčna 167/72, PSČ: 974 01
Ing. Eva Satinová, nar. 26.10.1956, Internátna 688/49, Banská Bystrica, PSČ: 974 04
Ing. Daniela Anderleová,nar.22.02.1959, bytom Banská Bystrica, Terézie Vansovej 437/18,
PSČ: 974 01
3.Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS.
Osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod nevykonávajú funkcie verejných funkcionárov podľa
čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.545/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
a takéto osoby tak ako je uvedené vyššie, nepôsobia ani vo vlastníckej štruktúre a ani v riadiacej
štruktúre spoločnosti.
4. Preukázanie, že sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra
partnerov verejného sektora v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods.4 zákona o RPVS.
V predmetnom prípade toto ustanovenie neprichádza do úvahy, podmienky nie sú splnené.
5. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne
zistenému stavu oprávnenej osoby.
Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente skutočne
zodpovedajú zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 27.04.2018
JUDr. Ďurčeková s r.o.
JUDr. Dagmar Ďurčeková, konateľka, advokátka
podpísané zaručeným elektronickým podpisom

