Verifikačný dokument
partnera verejného sektora AMG Security s.r.o.
1. obchodné meno:
sídlo:
IČO:
IČ DPH:
registrácia:
konajúca:

AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46 268 995
SK 2023307726
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č. 20558/S
Ing. Norbertom Matyšekom, konateľom spoločnosti
ďalej len „partner verejného sektora“

a
2. oprávnená osoba:
sídlo:
IČO:
IČ DPH:
registrácia:

JUDr. Ľubomír Ivan, advokát
Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen
42 197 821
SK 1820003064
zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 6068
ďalej len „oprávnená osoba“

Článok 1
Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod
1.

Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala prostredníctvom nasledovných
podkladov:
- úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 21.01.2019;
- preukazov totožnosti členov vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora;
prostredníctvom ktorých sa oprávnenej osobe preukázali;
- výpisu z obchodného registra zo dňa 31.01.2019.

2.

Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala, konečného
užívateľa výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov Konečného užívateľa
výhod z dokumentov uvedených v odseku č. 1 tohto článku tohto dokumentu a zistením jeho
údajov uvedených v preukaze totožnosti konečného užívateľa výhod.

Článok 2
Vlastnícka a riadiaca štruktúra
1.

Partner verejného sektora je právnická osoba – podnikateľský subjekt a má formu
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 21.07.2011. Základné imanie
partnera verejného sektora predstavuje výšku 15.000,- EUR, splatené v rozsahu 15.000,EUR.

2.

Oprávnená osoba na základe spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra
identifikovala ku dňu 31.01.2019 nasledovných spoločníkov partnera verejného sektora:

a) Ing. Michal Antalicz, nar. 31.10.1983, trvale bytom E. M. Šoltésovej 2508/40, 960 01
Zvolen, občan SR, ktorý má právo na podiel zo zisku v rozsahu 50%, tvorený jeho
peňažným vkladom vo výške 7.500,- EUR, splateným v rozsahu 7.500,- EUR;
b) Ing. Norbert Matyšek, nar. 26.08.1984, trvale bytom Snežienková 7, 960 01 Zvolen, občan
SR, ktorý má právo na podiel zo zisku v rozsahu 50%, tvorený jeho peňažným vkladom vo
výške 7.500,- EUR, splateným v rozsahu 7.500,- EUR.
3.

Funkciu konateľa partnera verejného sektora zastáva:
a) Ing. Norbert Matyšek, nar. 26.08.1984, trvale bytom Snežienková 7, 960 01 Zvolen, občan
SR.
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

Článok 3
Koneční užívatelia výhod
1.

Oprávnená osoba prehlasuje, že na základe podkladov, ktoré mala pri svojej odbornej
činnosti k dispozícii a ktoré boli smerodajné pri identifikácii konečného užívateľa výhod
identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:




Ing. Michal Antalicz, nar. 31.10.1983, trvale bytom E. M. Šoltésovej 2508/40, 960 01
Zvolen, občan SR (spoločník partnera verejného sektora), ktorého oprávnená osoba
identifikovala ako konečného užívateľa výhod na základe ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a)
bodu 1, 2, 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, nakoľko má priamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na
jej základnom imaní vo výške 50%, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe
alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech vo výške 50% z
podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;
Ing. Norbert Matyšek, nar. 26.08.1984, trvale bytom Snežienková 7, 960 01 Zvolen,
občan SR (spoločník partnera verejného sektora), ktorého oprávnená osoba identifikovala
ako konečného užívateľa výhod na základe ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bodu 1, 2, 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, nakoľko
má priamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom
imaní vo výške 50%, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo
akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech vo výške 50% z podnikania
právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Článok 4
Vyhlásenie o verejných funkcionároch
1.

Oprávnená osoba má nasledovné vedomosti o verejných funkciách štatutárov a konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora:


Ing. Michal Antalicz, nar. 31.10.1983, trvale bytom E. M. Šoltésovej 2508/40, 960 01
Zvolen, občan SR - v súlade s ust. § čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o



ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nezastáva funkciu
verejného funkcionára;
Ing. Norbert Matyšek, nar. 26.08.1984, trvale bytom Snežienková 7, 960 01 Zvolen,
občan SR – v súlade s ust. § čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nezastáva funkciu verejného
funkcionára.

Článok 5
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Na základe dokumentov uvedených v čl. 2 ods. 1 tohto dokumentu partner verejného
sektora nie je osoba uvedená v ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového
manažmentu partnera verejného sektora nepreukazuje.

Článok 6
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto dokumente sú pravdivé
a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
Vo Zvolene, dňa 31.01.2019

__________________________
JUDr. Ľubomír Ivan, advokát

