Partner verejného sektora: PROJECT 1, s. r. o.
sídlo Výhonská 1, Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06
Slovenská republika
IČO: 45 656 495
Zápis v registri: Okresný súd Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 66677/B
(ďalej len „partner verejného sektora“)
Oprávnená osoba:

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
so sídlom Panenská 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 099 175
JUDr. Maroš Jakubek, advokát SAK č. 7223 a konateľ
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Dátum spracovania:

13. februára 2019

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. Výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 13.02.2019.
1.1.2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 7.5.2018.
1.1.3. Ďalšie doklady dostupné zo zbierky listín obchodného registra.
1.1.4. Osobný pohovor so zástupcom partnera verejného sektora a konečným
užívateľom výhod.
1.1.5. Overenie občianskeho preukazu identifikovanej osoby v databáze neplatných
dokladov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
1.1.6. Lustrácia partnera verejného sektora
v dostupných informačných systémoch.

1.2.

a konečného

užívateľa

výhod

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.
1.2.2. Čestné vyhlásenia konateľa partnera verejného sektora.

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: 146.139,00 EUR.
2.1.2. Základné imanie partnera verejného sektora je splatené v sume 146.139,00 EUR,
a teda v rozsahu 100 %.
2.1.3. Spoločnosť (partner verejného sektora) má dvoch spoločníkov. Spoločníkmi
spoločnosti sú:
2.1.3.1. Ivan Hrivňák, dátum narodenia 04.02.1967, trvale bytom Fláviovska
976/53, Bratislava – m. č. Rusovce, štátna príslušnosť: Slovenská
republika s vkladom do základného imania v sume 141.139,00 EUR,
čomu zodpovedá 96,58 % obchodný podiel na spoločnosti.
2.1.3.2. Martina Salamonová, dátum narodenia 14.8.1975, bytom Vazovova
6838/9, Bratislava – Staré Mesto, štátna príslušnosť: Slovenská republika
s vkladom do základného imania v sume 5.000,00 EUR, čomu
zodpovedá 3,42 % obchodný podiel na spoločnosti.

2.2.

Každý zo spoločníkov je výlučným vlastníkom svojho obchodného podielu na
spoločnosti.

2.3.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ spoločnosti: Ivan Hrivňák, dátum
narodenia 04.02.1967, trvale bytom Fláviovska 976/53, Bratislava – m. č. Rusovce,
štátna príslušnosť: Slovenská republika.

2.4.

Za spoločnosť sú oprávnení konať konatelia samostatne. Konatelia podpisujú za
spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

3.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

3.1.

Za konečného užívateľa výhod bol identifikovaný majoritný spoločník spoločnosti:
3.1.1. Ivan Hrivňák, dátum narodenia 04.02.1967, trvale bytom Fláviovska 976/53,
Bratislava – m. č. Rusovce, štátna príslušnosť: Slovenská republika, s vkladom
do základného imania v sume 141.139,00 EUR, čomu zodpovedá 96,58 %
obchodný podiel na spoločnosti:
3.1.1.1. Osoba s 96,58 % hlasovacích práv na spoločnosti (vrátane práv na
menovanie a odvolávanie členov štatutárnych, riadiacich, dozorných
a kontrolných orgánov spoločnosti);
3.1.1.2. Osoba s 96,58 % podielom na základnom imaní spoločnosti;
3.1.1.3. Osoba s 96,58 % podielom na hospodárskom prospechu spoločnosti.

3.2.

Martina Salamonová, dátum narodenia 14.8.1975, bytom Vazovova 6838/9,
Bratislava – Staré Mesto, štátna príslušnosť: Slovenská republika s vkladom do
základného imania v sume 5.000,00 EUR, čomu zodpovedá 3,42 % obchodný podiel
na spoločnosti vzhľadom na veľkosť svojej majetkovej účasti na spoločnosti nemôže
byť považovaná za konečného užívateľa výhod v zmysle zákonných definícií.

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.

Ivan Hrivňák, dátum narodenia 04.02.1967, trvale bytom Fláviovska 976/53,
Bratislava – m. č. Rusovce, štátna príslušnosť: Slovenská republika nie je verejným
funkcionárom v Slovenskej republike.

4.2.

Martina Salamonová, dátum narodenia 14.8.1975, bytom Vazovova 6838/9,
Bratislava – Staré Mesto, 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 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)

