VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa ustanovenia § 5 ods. 3 v spojení s ustanovenia § 11 ods. 5 zákona
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Partner verejného sektora:
sídlo:

INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4, Bratislava 831 04, Slovenská
republika
IČO:
00 683 264
DIČ:
20 20 30 05 68
IČ DPH:
SK 20 20 30 05 68
zapísaný:
v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel:
Sro, vložka č. 62/B
v mene ktorého sú opravení konať: PharmDr. Darina Adamečková, konateľka
Ing. Ladislav Čorňák, konateľ
(ďalej len ,,PVS“ alebo „Spoločnosť“)
Oprávnená osoba:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaný:
v mene ktorej koná:

Stentors advokátska kancelária s.r.o.
Hodžovo nám. 2A, Bratislava – mestská časť Staré
Mesto 811 06
51 757 184
21 20 76 94 09
SK 21 20 76 94 09
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 128747/B
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., advokát a konateľ

(ďalej len ,,Oprávnená osoba“)
2. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU
2.1

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa
výhod PVS (ďalej aj ako „KUV“) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 a 5 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoRPVS“) pri prvozápise PVS do registra
partnerov verejného sektora resp. prvého overenia KUV.

2.2

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KUV zaobstarala nasledovné podklady a
dokumenty:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

výpis z obchodného registra Spoločnosti;
Checklist ohľadne Spoločnosti podpísaný KUV;
Zakladateľská listina Spoločnosti zo dňa;
Schéma vlastníckej štruktúry Spoločnosti;
Kópia účtovnej závierky za rok 2017;
Kópia občianskeho preukazu pána Ing. Ladislava Čorňáka narodeného
12.9.1958, trvale bytom H. Meličkovej 2, Bratislava 841 05, Slovenská republika
(ďalej ako „Ladislav Čorňák“)

(ďalej spoločne aj ako „Podklady“)

3. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA
3.1

Po preskúmaní Podkladov podľa bodu 2.2. tohto verifikačného dokumentu sme zistili
nasledovné skutočnosti:
Právna forma PVS a deň zápisu do Obchodného registra SR:
PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra
SR zapísaná dňa 17.08.1990.
Základné imanie PVS:
9.959,- EUR
Podiel na hlasovacích právach PVS:
Spoločnosť má podľa zakladateľskej listiny jedného spoločníka, a to pána Ladislava
Čorňáka, s výškou vkladu 9.959,- EUR. Výška obchodného podielu spoločníka
Spoločnosti sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu, čo
predstavuje pre spoločníka 100 % podiel (100 % hlasovacích práv).
Ladislav Čorňák teda priamo disponuje 100 % hlasovacích práv v PVS.
Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku spoločnosti):
Podľa článku XI. Zakladateľskej listiny Spoločnosti má spoločník Spoločnosti nárok
na podiel na zisku, pričom o výplate tohto podielu rozhoduje valné zhromaždenie,
pričom podľa ustanovenia § 123 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení, majú spoločníci, pri absencii odlišnej úpravy v zakladateľskej
listine Spoločnosti, nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich
splateným vkladom.
Ladislav Čorňák má teda právo na 100 % hospodárskeho prospechu PVS.
Štatutárny orgán PVS, členovia štatutárneho orgánu PVS a spôsob konania
štatutárneho orgánu v mene PVS:
Štatutárnym orgánom PVS sú konatelia pán Ladislav Čorňák a pani PharmDr. Darina
Adamečková, trvale bytom Hálova 14, 851 01 Bratislava.
Konanie menom PVS je v obchodnom registri a v zakladateľskej listine PVS
zaevidované nasledovne: „V mene spoločnosti bude konať a za spoločnosť sa bude
podpisovať k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti ktorýkoľvek z
konateľov samostatne.“

4. IDENTIFIKÁCIA KUV
4.1

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predložených čestných vyhlásení
a v súlade s ustanovenia § 11 Zo RPVS v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z .z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu sme ako Oprávnená osoba identifikovali ako konečného užívateľa výhod
nasledujúcu osobu:
Ing. Ladislav Čorňák, narodený: 12.9.1958, trvale bytom H. Meličkovej 2,
Bratislava 841 05, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská,
ktorý má priamy podiel na hlasovacích právach PVS a právo na hospodársky
prospech PVS vo výške 100 %.

4.2.

Oprávnenej osobe boli v rámci procesu obstarávania informácií o KUV s dôrazom na
konanie s odbornou starostlivosťou zo strany PVS predložené okrem Podkladov i
nasledovné doklady a písomnosti: Podklady spolu s čestným vyhlásením pána
Ladislava Čorňáka, ako KUV, kde táto osoba vyhlásila pre účely Oprávnenej osoby,
že okrem Podkladov neexistujú žiadne:
a) zmluvy alebo akékoľvek iné právne úkony, predmetom ktorých je úprava
hlasovacích práv v Spoločnosti alebo na základe ktorých akákoľvek tretia osoba
iná ako Ladislav Čorňák, má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet
najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti na jej základnom imaní;
b) zmluvy alebo akékoľvek iné právne úkony, na základe ktorých akákoľvek osoba
iná ako Ladislav Čorňák, ktorá vyplýva z Podkladov, má právo vymenovať, inak
ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo
kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena;
c) zmluvy alebo akékoľvek iné právne úkony, na základe ktorých akákoľvek osoba
iná ako Ladislav Čorňák, ktorá vyplýva z Podkladov, ovláda Spoločnosť iným
spôsobom, ako je uvedené pod písm. a) a b);
d) zmluvy alebo akékoľvek iné právne úkony, na základe ktorých akákoľvek osoba
iná ako Ladislav Čorňák, ktorá vyplýva z Podkladov, má právo na hospodársky
prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti;
e) zmluvy alebo akékoľvek iné právne úkony, na základe ktorých by akákoľvek
fyzická osoba, spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
postupom spĺňala ktorúkoľvek zo skutočností uvedených vyššie pod písm. a) až
d);
f) zápisnice z valného zhromaždenia Spoločnosti alebo iné dokumenty
zaznamenávajúce uznesenia/rozhodnutia štatutárov Spoločnosti, na základe
ktorých došlo k akejkoľvek zmene v Spoločnosti vo vzťahu k skutočnostiam
uvedeným vyššie pod písm. a) až e), ak táto zmena ešte nenadobudla účinnosť,
nebola zapísaná do obchodného registra alebo sa nezapisuje do obchodného
registra alebo inej evidencie;
g) žiadosti o zápis údajov o Spoločnosti vo vzťahu k skutočnostiam uvedeným
vyššie
pod
písm. a) až e) do obchodného registra a súvisiace dokumenty, ktoré sú v štádiu
podania, vrátane tých, ktoré ešte podané neboli;
h) dokumenty týkajúce sa obchodovania na burze cenných papierov, elektronickej
burze cenných papierov alebo inom oficiálnom trhu s cennými papiermi, kde sa
obchodujú cenné papiere emitované Spoločnosťou;
i) dokumenty potvrdzujúce povolenie obchodovania s cennými papiermi alebo
prospekt cenného papiera emitovaného Spoločnosťou;
j) zmluvy alebo akékoľvek iné právne úkony alebo iné skutočnosti, dôsledkom
ktorých došlo/mohlo dôjsť k zmenám vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej
štruktúre Spoločnosti, ktoré pre ich účinnosť nevyžadujú zápis do obchodného
registra alebo inej evidencie (napr. prevod akcií, podielov, členských práv a
povinností).

4.3.

Na základe preskúmania všetkých uvedených dokumentov a informácií Oprávnená
osoba dospela k záveru, že vyššie uvedené skutočnosti odôvodňujú zápis pána
Ladislava Čorňáka do registra ako konečného užívateľa výhod PVS v súlade so
Zákonom.

5. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE KUV
5.1.

Žiaden člen vlastníckej riadiacej štruktúry PVS nie je ku dňu vyhotovenia tohto
druhu dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

6. POUŽITIE § 4 ODS. 4 ZoRPVS
6.1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že PVS nie je partnerom verejného sektora podľa
ustanovenia § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie
podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
7.1

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 ZoRPVS Oprávnená osoba vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne
zistenému stavu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so
ZoRPVS za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra
partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 06.07.2018

[kvalifikovaný elektronický podpis]
_________________________________
Stentors advokátska kancelária s.r.o.
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.,
advokát a konateľ

