VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora:
Discovery Residence s. r. o., so sídlom Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava – mestská časť
Nové Mesto, IČO: 51 059 631, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 122449/B (ďalej ako „PVS“)
Oprávnená osoba:
RR Legal Corp., s. r. o., so sídlom Humenské nám. 4, 851 07 Bratislava, IČO: 46 789 634,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 83558/B
(ďalej ako „Oprávnená osoba“)
Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa
výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej ako „KUV“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“).
2.

VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

2.1.

Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné
dokumenty:
a)

Výpis z obchodného registra PVS

b)

Výpis z obchodného registra PATRIA INVEST, a. s.

c)

Výpis z obchodného registra ZMJ SICAV, a. s.

d) Zakladateľská listina PVS
e)

Stanovy spoločnosti PATRIA INVEST, a. s.

f)

Stanovy spoločnosti ZMJ SICAV, a. s.

g)

Štatút ZMJ SICAV, a. s.

h)

Čestné vyhlásenie KUV – Ing. Jozef Brhel

i)

Čestné vyhlásenie KUV – Jozef Brhel, MBA

j)

Čestné vyhlásenie PVS

k)

Čestné vyhlásenie ZMJ SICAV, a. s.

l)

Čestné vyhlásenie PATRIA INVEST, a. s.

m) Zoznam akcionárov ZMJ SICAV, a. s.
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n)

Potvrdenie o spoločníkovi PIL PATRIA INVESTMENTS LIMITED
(ďalej spolu ako „Podklady“)

2.2.

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
Základné imanie PVS:
5.000 EUR (slovom päťtisíc eur);
rozsah splatenia základného imania: 5.000 EUR (slovom päťtisíc eur).
Jediným spoločníkom PVS je:
ZMJ SICAV, a.s., so sídlom Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká
republika, IČO: 060 78 265, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, spisová značka: B 22470 (ďalej ako „ZMJ SICAV“), ktorý sa na základnom
imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000 EUR (slovom päťtisíc eur), t. j.
100% základného imania PVS.
Deľba zisku v PVS (právo na hospodársky prospech):
Zakladateľská listina osobitne neupravuje právo spoločníkov na podiel zo zisku PVS.
V súlade s ust. § 123 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov majú spoločníci nárok na podiel zo zisku v pomere
zodpovedajúcom ich splateným vkladom.
Podiel na hlasovacích právach v PVS:
Zakladateľská listina osobitne neupravuje hlasovacie právo spoločníkov PVS. V súlade
s ust. § 127 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k
výške základného imania PVS.
Členmi štatutárneho orgánu PVS sú:
Mgr. Jakub Slanina, trvale bytom Blagoevova 12, 851 04 Bratislava – mestská časť
Petržalka, štátny občan Slovenskej republiky - konateľ;
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

3.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

3.1.

V zmysle Podkladov jediným spoločníkom PVS je spoločnosť ZMJ SICAV, ktorá
vzhľadom na vlastníctvo 100 % obchodného podielu PVS ovláda a kontroluje PVS,
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania
príslušných orgánov PVS. Neexistenciu inej fyzickej osoby, ktorá by mala právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
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orgán alebo kontrolný orgán PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS, preukázal PVS čestným vyhlásením.
V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu PVS z podnikania alebo inej
činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.
3.2.

V zmysle štatútu spoločnosti ZMJ SICAV platí, že spoločnosť ZMJ SICAV je fondom
kvalifikovaných investorov, ktorý v zmysle ust. § 95 ods. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o
investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, zhromažďuje
peňažné prostriedky alebo peniazmi oceniteľné veci od viacerých kvalifikovaných
investorov vydávaním účastníckych cenných papierov a vykonáva spoločné
investovanie zhromaždených peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných
vecí na základe investičnej stratégie v prospech týchto kvalifikovaných investorov a
ďalej spravuje tento majetok.

3.3.

V zmysle stanov spoločnosti ZMJ SICAV spoločnosť ZMJ SICAV vydáva dva druhy
akcií, a to zakladateľské akcie, prostredníctvom ktorých akcionár, resp. akcionári
ovládajú a kontrolujú spoločnosť ZMJ SICAV, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti ZMJ SICAV,
a investičné akcie, prostredníctvom ktorých sa akcionár, resp. akcionári spoločnosti
ZMJ SICAV podieľajú na hospodárskom prospechu spoločnosti ZMJ SICAV.

3.4.

V zmysle Podkladov, akcionárom spoločnosti ZMJ SICAV je spoločnosť PATRIA
INVEST, a. s., so sídlom Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 927 135,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
4421/B (ďalej len „PATRIA INVEST“), ktorá vzhľadom na vlastníctvo 100%
zakladateľských akcií spoločnosti ZMJ SICAV, t. j. 100% základného imania
spoločnosti ZMJ SICAV, priamo ovláda a kontroluje spoločnosť ZMJ SICAV, vrátane
výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných
orgánov ZMJ SICAV. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu
nad PVS. V zmysle Podkladov akcionári spoločnosti ZMJ SICAV sú ďalej nasledovní:
▪ PIL PATRIA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Poseidonos 1, LEDRA
BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406 Nicosia, Cyprus, IČO: HE 355607 (ďalej ako „PIL
PATRIA“), ktorá sa vzhľadom na vlastníctvo 28,82% investičných akcií spoločnosti
ZMJ SICAV priamo podieľa na hospodárskom prospechu spoločnosti ZMJ SICAV
v zmysle Podkladov (súčasne sa nepriamo podieľa aj na hospodárskom prospechu
PVS);
▪ Ing. Jozef Brhel, trvale bytom Zámocká 16, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré
Mesto, dátum narodenia: 07.05.1961, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako
„Ing. Jozef Brhel“), ktorý sa vzhľadom na vlastníctvo 61,36% investičných akcií
spoločnosti ZMJ SICAV priamo podieľa na hospodárskom prospechu spoločnosti
ZMJ SICAV v zmysle Podkladov (súčasne sa nepriamo podieľa aj na hospodárskom
prospechu PVS),
▪ MUNTILA SLOVAKIA SE, so sídlom Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha
2, Česká republika, IČO: 073 44 996, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe pod sp. zn. H 2151, ktorá sa vzhľadom na vlastníctvo 9,75% investičných
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akcií spoločnosti ZMJ SICAV priamo podieľa na hospodárskom prospechu
spoločnosti ZMJ SICAV v zmysle Podkladov (súčasne sa nepriamo podieľa aj na
hospodárskom prospechu PVS),
▪ Ing. Martin Čorba, ktorý sa vzhľadom na vlastníctvo 0,07% investičných akcií
spoločnosti ZMJ SICAV priamo podieľa na hospodárskom prospechu spoločnosti
ZMJ SICAV v zmysle Podkladov (súčasne sa nepriamo podieľa aj na hospodárskom
prospechu PVS).
V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti ZMJ SICAV z
podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak,
ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva investičných akcií
spoločnosti ZMJ SICAV.
3.5.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 100 % akcií spoločnosti PATRIA INVEST je Jozef
Brhel, MBA, trvale bytom Bulíkova 1, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka,
dátum narodenia: 27.08.1982, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „Jozef
Brhel“). Jozef Brhel je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť
PATRIA INVEST, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia
alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda
a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom
prospechu spoločnosti PATRIA INVEST z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa
žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti PATRIA INVEST.

3.6.

V zmysle Podkladov, vlastníkom 100% podielu spoločnosti PIL PATRIA je Ing. Jozef
Brhel. Ing. Jozef Brhel je tak spoločníkom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim
spoločnosť PIL PATRIA, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo
ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na
hospodárskom prospechu spoločnosti PIL PATRIA z podnikania alebo inej činnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva podielu spoločnosti PIL PATRIA.

3.7.

Vzhľadom na skutočnosť, že Ing. Jozef Brhel a Jozef Brhel sú blízkymi osobami, možno
dôvodne predpokladať, že konajú v zhode alebo spoločným postupom v zmysle ust. §
6a ods. 3 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 v platnom znení.

4.

IDENTIFIKÁCIA KUV

4.1.

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala
v súlade s ust. § 6a 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 v platnom znení ako KUV nasledovné osoby:
Jozef Brhel, MBA, trvale bytom Bulíkova 1, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka,
dátum narodenia: 27.08.1982, štátny občan Slovenskej republiky;
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Ing. Jozef Brhel, trvale bytom Zámocká 16, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré
Mesto, dátum narodenia: 07.05.1961, štátny občan Slovenskej republiky.
5.

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

5.1.

Žiaden z KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

5.2.

PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

6.

SPLNENIE
PODMIENOK
NA
ZÁPIS
ČLENOV
VRCHOLOVÉHO
MANAŽMENTU V PRÍPADE EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA
OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

6.1.

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo
nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

7.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

7.1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala s odbornou
starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

8.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1.

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

V Bratislave, dňa 23.10.2019

................................................
RR Legal Corp., s. r. o.
JUDr. Rastislav Roško
konateľ/advokát
Oprávnená osoba
(Vlastnoručný alebo kvalifikovaný elektronický podpis)
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