Verifika čný dokument

Podla ustanovenia §11 ods. 5 zákona č . 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a dopinení niektorých zákonov (dalej len ,, Zákon o registri partnerov verejného
sektora) vyhotovený na ú čely preukázania identifikácie kone čného užívatela výhod

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:
S ĺd 10:
Zápis v Obchodnom registri
i čo:
Štatutárny orgán:

HYDROSERVICE, spol. s r.o.
Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská
repu bI i ka
Okresný súd v Nitre, Oddiel: Sro čĺslo vložky: 141411N
36 554 812
Milan Kúsek, konatel
Rainer Rähsler, konatel

Oprávnená osoba:
Obchodné meno:
Sídio:
Zápis v Obchodnom registri:
i Čo:
Štatutárny orgán:

LEX - AUDIT, spol. s r.o.
Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Okresný súd v Nitre, Oddiel: Sro; číslo vložky: 12572/N
36 541 788
lng. Milan Chovan, audítor, konatel

(dalej len ,,Oprávnená osoba)

Koneč ný užívate ľ výhod:
• Milan Kúsek
• Rainer Rähsler
• Alexander Rähsler
• Mag. Maximilian Rähsler

Lex- audit, spol. s r.o.
Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, TeI: +421 37 6 510 510, Fax: + 42137 6 510 511
E-mail: lexaudit@lexaudit.sk, www.lexaudit.sk, I ČO: 36 541788, i Č DPH.: Sk 2020153311
Spolo č nosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č ..12572/N

Odävodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba postupom pod ľa
ustanovenia § 11 ods.4 Zákona o registri partnerov verejného sektora identifikovala
koneč ného užívate ľa výhod, alebo overila identifikáciu kone č ného užívate ľa výhod

Konečným už ĺvatelom výhod sa podla ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o registri
partnerov verejného sektora rozumie fyzická osoba podla osobitného predpisu, ktorým je
ustanovenie § 6a zákona č . 29712008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a dopinení niektorých zákonov
vznení zákona č . 315/2016Z.z. (dalej len ,,Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti).

Zoznam podkladov z ktorých sa vychádzalo pri identifikovaní kone čného užívatela výhod
a overení identifikácie kone čného užívatela výhod:
1. Výpis Partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Žilina,
oddiel: Dr., Vložka č íslo: 190/L za Partnera verejného sektora zo d ň a 27.04.2017,
č íslo dožiadania el - 3268512017/N
2. Z úpiného znenia Stanov Partnera verejného sektora zo d ň a 09.07.2003,
3. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo d ňa 07.08. 2017
4. Z Čestného vyhlásenia kone čných užívatelov výhod zo d ň a 07.08. 2017
5. Doklady totožnosti: notársky overené fotokápie dvoch räznych dokladov totožnosti
konečného užívatela výhod
6. Zo zápisníc členskej schädze Partnera verejného sektora
7. Z výpisov z bankových ú čtov Partnera a konfirmácia banky o dispozi čných
právach k bankovým ú čtom Partnera
8. Z ú čtovnej závierky Partnera
9. Verejne prístupné databázy a registre.

Z predložených dokladov boli zistené informácie:
1. Č lenmi Partnera verejného sektora sú:
• Právnická osoba:
Rhsler Beteiligungsgesellschaft m.b.H., sídlo: Brunner Strasse 40, Wien; Rakúsko,
výška vkladu: 33 194,-EUR, 50,00 % podiel na základnom imaní partnera verejného
sektora.
• Fyzická osoba:
Milan Kúsek, adresa trvalého pobytu: Jesenského 3, 953 01 Zlaté Moravce,
Slovenská republika, výška vkladu: 33 194,-EUR, 50,00 % podiel na základnom
iman ĺ partnera verejného sektora.
2. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pri hlasovaní má
každý prítomný spolo čník jeden hlas na každých 33,19 EUR svojho podielu na základnom
imaní spolo čnosti.
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3. Výška zapisovaného základného imanie partnera verejného sektora je 66 388,- EUR,
ktoré bolo v pinom rozsahu splatené a tvoria ho pe ň ažné vklady spoločníkov.
4. Konatel spolo čnosti ako štatutárny orgán zastupuje Partnera verejného sektoru vo či tretím
osobám, pred súdom a inými orgánmi, vytvára a riadi organizáciu práce Partnera a vykonáva
zamestnávatel'ské práva. Konatel' spolo čnosti zabezpe čuje riadne vedenie predpísanej
evidencie a ú čtovníctva, a informuje valné zhromaždenie o všetkých podstatných
záležitostiach Partnera. Partner verejného sektoru má dvoch konatel'ov spolo čnosti.
Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektoru sú:
a)

b)

Milan Kúsek, adresa trvalého pobytu: Jesenského 3, 953 01 Zlaté Moravce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 03.12.1961, štátna príslušnost': SR.
Konatel' je oprávnený konat' v mene Partnera verejného sektora samostatne.
Rainer Ráhsler, adresa trvalého pobytu: Brunner Strasse 40, Wien, dátum
narodenia: 03.12.1947, štátna príslušnost': Rakúsko. Konatel' je oprávnený konat'
v mene Partnera verejného sektora samostatne.

Konatelia spoločnosti sú jej štatutárni zástupcovia, vystupujú a konajú v jej mene navonok
a sú opravnení podpisovat' za ň u vo všetkých veciach, samostatne. Konatel' je pri tom však
povinný dodržiavat' ustanovenia spolo čenskej zmluvy, ako aj prijaté rozhodnutia valného
zhromaždenia.
5. Pomer vkladu spolo čníka na základnom imaní spolo čnosti vyjadruje rozsah jeho podielu
na zisku a strate spolo čnosti a jeho podiel na majetku spolo čnosti pri jej zániku.
6. Spoločníkmi právnickej osoby Rdhsler Beteiligungsgesellschaft m.b.H., sídlo: Brunner
Strasse 40, Wien; Rakúsko — spolo čník Partnera verejného sektoru sú:
• Rainer Rbhsler - vklad 15 000,- EUR, splatený v pinom rozsahu, výška obchodného
podielu 33,33 %,
• Mag. Maximilian R č hsler - vklad 15 000,- EUR, splatený v pinom rozsahu, výška
obchodného podielu 33,33 %,
• Alexander Rôhsler, vklad 15 000,- EUR, splatený v pinom rozsahu, výška
obchodného podielu 33,33 %.
7. Základné imanie spolo čnosti Ráhsler Beteiligungsgesellschaft m.b.H je 45 000,- EUR,
ktoré bolo v pinom rozsahu splatené a tvoria ho pe ň ažné vklady spolo čníka.
8. Spolo čníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným
vkladom, ak valné zhromaždenie nerozhodne so súhlasom všetkých spolo čníkov inak.
9. Konatel' je štatutárnym orgánom spolo čnosti. Vymenúva ho valné zhromaždenie na dobu
neurčitú z radov spolo čníkov alebo iných fyzických osôb. O odvolaní konatel'a rozhoduje
valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom spolo čnosti je:
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• Rainer Rähsler, adresa trvalého pobytu: Brunner Strasse 40, Wien, dátum narodenia:
03.12.1947, štátna príslušnos ť : Rakúsko. Menom spolo čnosti koná konatel
samostatne.
Spolo čnost zriadila prokúru, pri čom prokurista vykonáva všetky právne úkony, ktoré súvisia
s prevádzkou podniku spolo čnosti. Prokurista je najmä oprávnený zabezpe čovat obchodnú
činnost spoločnosti a zariadovat jej finan čné zabezpe čenie. Prokurista podpisuje za
spolo čnosť samostatne tým spásobom, že k obchodnému menu spolo čnosti pripojí svoj
podpis a dodatok ozna čujúci prokúru.
Za prokuristu bol ustanovený:
a) Mag. Maximilian Rähsler, adresa trvalého pobytu: Geborgsgasse 2412, 1230
Wien, dátum narodenia: 21.09.1979, štátna príslušnost: Rakúsko.
b) Alexander Rähsler, adresa trvalého pobytu: Geborgsgasse 2413, 1230 Wien,
dátum narodenia: 17.11.1980, štátna príslušnost: Rakúsko
Na základe predložených dokladov, zistených informácií a vyhodnotenia dostupných
informácií postupom pod ľa zákona č.297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov boli
identifikovaní kone ční užívatelia výhod:
• Milan Kúsek, adresa trvalého pobytu: Jesenského 3, 953 01 Zlaté Moravce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 03.12.1961, štátna pr ĺslušnost: SR. Priamy
podiel na hlasovac ĺch právach Partnera verejného sektoru vo výške 50 %.
• Rainer Rähsler, adresa trvalého pobytu: Brunner Strasse 40, Wien, dátum narodenia:
03.12.1947, štátna príslušnost: Rakúsko. Nepriamy podiel na hlasovac ĺch právach
Partnera verejného sektoru vo výške 16,67 %.
• Mag. Maximilian Rähsler, adresa trvalého pobytu: Geborgsgasse 24/2, 1230 Wien,
dátum narodenia: 21.09.1979, štátna pr ĺslušnost: Rakúsko. Nepriamy podiel na
hlasovac ĺch právach Partnera verejného sektoru vo výške 16,67 %.
• Alexander Rähsler, adresa trvalého pobytu: Geborgsgasse 2413, 1230 Wien, dátum
narodenia: 17.11.1980, štátna pr ĺslušnost: Rakúsko. Nepriamy podiei na hlasovacích
právach Partnera verejného sektoru vo výške 16,67 %.

V zmysle § 6a ods. 3 z. č . 297/2008 Z.z. kone čným už ĺvatelom výhod je aj fyzická osoba,
ktorá sama nesp ĺňa kritéria uvedené v ods. 1 p ĺsm. a) zákona, avšak spolo čne s inou
osobou konajúcou s ň ou v zhode alebo spolo čným postupom sp ĺň a aspo ň niektoré z týchto
kritéri ĺ .
Rainer Rähsler, Mag. Maximilian Rähsler, Alexander Rähsler, ktor ĺ konajú za spolo čnost
Rähsler Beteiligungsgesellschaft m.b.H., s ĺdlo: Brunner Strasse 40, Wien; Rakúsko
spoločne, spĺň ajú kritérium uvedené v ods. 1 p ĺsm a), bod 1, pretože majú nepriamy podiel
spolu 50%.
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Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektoru zo d ň a 07.08.2017 vyplýva, že
spolo čnosť skuto čne ovláda a kontroluje spolo čník Milan Kúsek podla jeho podielu na
základnom imaní Partnera a neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovat inak
ustanovit alebo odvolat štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak
ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera;
(11) neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá ovláda Partnera a to najmä na základe zmluvy
o podmienenom prevode členského vkladu, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe
majetku; (iii) Partner nemá uzatvorený právny vztah s tretou osobou na základe ktorého by
mala tretia osoba nárok vzmysle §2 zákona č . 31512016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora v platnom znení inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
členského vkladu Partnera; (iv) Partner nemá uzatvorený právny vztah s tretou osobou na
základe zmluvy o tichom spolo čenstve; (vi) kone čným užívatelom výhod Partnera podla
identifikácie v zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je
Milan Kúsek, a neexistuje žiadny iný kone čný užívatel výhod Partnera podla identifikácie
v zmysle ustanovenia §6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
pri čom tieto údaje sú k dátumu podp ĺsania čestného vyhlásenia správne, kompletné,
aktuálne a pravdivé.
Z čestného vyhlásenia Milana Kúseka ako kone čného užívatela výhod Partnera
verejného sektora zo d ň a 07.08.2017 vyplýva, že nepreviedol svoj obchodný podiel
v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a to ani podmienene; (ii) nepreviedol svoje
právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora a to ani podmienene; (iii)
nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a to ani
podmienene; (iv) nekoná v zhode so žiadnou tretou osobou ani nevykonáva svoju činnost, či
obchody v prospech akejkolvek tretej osoby; (v) nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektoru zo d ň a 07.08.2017 vyplýva, že
spolo čnost skuto čne ovláda a kontroluje spolo čník Rainer Rähsler podla jeho podielu na
základnom iman ĺ Partnera a neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovat inak
ustanovit alebo odvolat štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak
ako prostredn íctvom priameho alebo nepriameho vlastn íctva obchodného podielu Partnera;
(ii) neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá ovláda Partnera a to najmä na základe zmluvy
o podmienenom prevode členského vkladu, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe
majetku; (iii) Partner nemá uzatvorený právny vztah s tretou osobou na základe ktorého by
mala tretia osoba nárok vzmysle §2 zákona č . 31512016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora v platnom znení inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
členského vkladu Partnera; (iv) Partner nemá uzatvorený právny vztah s tretou osobou na
základe zmluvy o tichom spolo čenstve; (vi) kone čným užívatelom výhod Partnera podla
identifikácie v zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je
Rainer Rähsler, a neexistuje žiadny iný kone čný užívatel výhod Partnera podla identifikácie
v zmysle ustanovenia §6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
pri čom tieto údaje sú k dátumu podpísania čestného vyhlásenia správne, kompletné,
aktuáine a pravdivé.
Z čestného vyhlásenia Rainera Rähslera ako kone čného užívatela výhod Partnera
verejného sektora zo d ňa 07.08.2017 vyplýva, že nepreviedol svoj obchodný podiel
v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a to ani podmienene; (ii) nepreviedol svoje
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právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora a to ani podmienene; (iii)
nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a to ani
podmienene; (iv) nekoná v zhode so žiadnou tretou osobou ani nevykonáva svoju činnost, či
obchody v prospech akejkolvek tretej osoby; (v) nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektoru zo d ň a 07.08.2017 vyplýva, že
spolo čnost skuto čne ovláda a kontroluje spolo čník Alexander Rähsler podla jeho podielu na
základnom imaní Partnera a neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovat inak
ustanovit alebo odvolat štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontroiný orgán Partnera inak
ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera;
(ii) neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá ovláda Partnera a to najmä na základe zmluvy
o podmienenom prevode členského vkladu, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe
majetku; (iii) Partner nemá uzatvorený právny vztah s tretou osobou na základe ktorého by
mala tretia osoba nárok vzmysle §2 zákona č . 31512016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora v platnom znení inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
členského vkladu Partnera; (iv) Partner nemá uzatvorený právny vztah s tretou osobou na
základe zmluvy o tichom spolo čenstve; (vi) kone čným užívatelom výhod Partnera podla
identifikácie v zmysle § 6a zákona o ochrane pred Iegalizáciou príjmov z trestnej činnosti je
Alexander Rohsler, a neexistuje žiadny iný kone čný užívatel výhod Partnera podla
identifikácie v zmysle ustanovenia §6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti, pri čom tieto údaje sú k dátumu podpísania čestného vyhlásenia správne,
kompletné, aktuálne a pravdivé.
Z čestného vyhlásenia Alexander Rohslera ako kone čného užívatela výhod Partnera
verejného sektora zo d ň a 07.08.2017 vyplýva, že nepreviedol svoj obchodný podiel
v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a to ani podmienene; (ii) nepreviedol svoje
právo na vyplatenie podielu zo zisku Partner verejného sektora a to ani podmienene; (iii)
nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a to ani
podmienene; (iv) nekoná v zhode so žiadnou tretou osobou ani nevykonáva svoju činnost, či
obchody v prospech akejkolvek tretej osoby; (v) nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektoru zo d ň a 07.08.2017 vyplýva, že
spolo čnost skutočne ovláda a kontroluje spolo čník Mag. Maximilian Rohsler podla jeho
podielu na základnom imaní Partnera a neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo
vymenovat inak ustanovit alebo odvolat štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný
orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu Partnera; (11) neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá ovláda Partnera
a to najmä na základe zmluvy o podmienenom prevode členského vkladu, zmluvy
o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku; (iii) Partner nemá uzatvorený právny vztah
s tretou osobou na základe ktorého by mala tretia osoba nárok v zmysle §2 zákona č.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení inak ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva č lenského vkladu Partnera; (iv)
Partner nemá uzatvorený právny vztah s tretou osobou na základe zmluvy o tichom
spoio čenstve; (vi) kone čným užívatelom výhod Partnera podla identifikácie v zmysle § 6a
zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je Mag. Maximilian Rähsler,
a neexistuje žiadny iný kone č ný užívatel výhod Partnera podla identifikácie v zmysle
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ustanovenia §6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pri čom tieto
údaje sú k dátumu podpísania čestného vyhlásenia správne, kompletné, aktuálne a pravdivé.
Z čestného vyhlásenia Mag. Maximilian Rähslera ako kone čného užívatela výhod
Partnera verejného sektora zo d ň a 07.08.2017 vyplýva, že nepreviedol svoj obchodný podiel
v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a to ani podmienene; (ii) nepreviedol svoje
právo na vyplatenie podielu zo zisku Partner verejného sektora a to ani podmienene; (iii)
nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a to ani
podmienene; (iv) nekoná v zhode so žiadnou tre ťou osobou ani nevykonáva svoju činnost, či
obchody v prospech akejkolvek tretej osoby; (v) nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Z predložených ú čtovných závierok Partnera vyplýva, že Partner verejného sektoru
riadne a úpine vedie ú čtovníctvo; zo zápisníc z rozhodnutia jediného spolo čníka Partnera
verejného sektoru a dispozi čných práv k bankovým ú čtom Partnera vyplýva, že žiadna iná
osoba ako kone čný užívatel výhod nemá právo na hospodársky prospech z činnosti Partnera
verejného sektoru.

ldentifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného
sektoru

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity podla ustanovenia § 27 ods. 3 prvá veta
Obchodného zákonníka, z výpisu Partnera z obchodného registra, zo spolo čenskej zmluvy
Partnera, z čestného vyhlásenia Partnera, čestného vyhlásenia konečného užívate ľa výhod
a dokladu totožnosti kone čného užívatela výhod, vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera je
nasledovná:
Vlastn ícka štruktúra Partnera verejného sektora:
A) Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:
• Právnická osoba: Rähsler Beteiligungsgesellschaft m.b.H., sídlo: Brunner Strasse 40,
Wien; Rakúsko; výška vkladu: 33 194,-EUR, 50,00 % podiel na základnom imaní
partnera verejného sektora.
• Fyzická osoba:
Milan Kúsek, adresa trvalého pobytu: Jesenského 3, 953 01 Zlaté Moravce,
Slovenská republika, výška vkladu: 33 194,-EUR, 50,00 % podiel ria základnom
imaní partnera verejného sektora.
B) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:
Riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je štatutárny orgán, ktorým sú konatelia
spoločnosti:
Lex- audit, spol. s r.o.
Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 42137 6 510 511
E-mail: lexauditlexaudit.sk, www.lexaudit.sk , I ČO: 36 541788, i Č DPH.: Sk 2020153311
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a)

b)

Milan Kúsek, adresa trvalého pobytu: Jesenského 3, 953 01 Zlaté Moravce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 0312.1961, štátna príslušnos ť : SR.
Konatel je oprávnený konat v mene Partnera verejného sektora samostatne.
Rainer Rähsler, adresa trvalého pobytu: Brunner Strasse 40, Wien, dátum
narodenia: 03.12.1947, štátna pr ŕ slušnos ť : Rakúsko. Konatelje oprávnený konat
v mene Partnera verejného sektora samostatne.

Údaje pod ľa ustanovenia §4 ods. 3 písm. f) zákona č . 31512016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mat vedomost vrátane
ozna čenia verejnej funkcie (ustanovenie §1 1 ods. 5 písm. c) zákona o registri
partnerov verejného sektora.

Vychádzajúc z podkladov uvedených v č l. 11. Oprávnená osoba nemá vedomost o tom, že
sú č astou vlastn ŕ ckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera sú verejn ŕ funkcionári,
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podla č l. 2 ods. 1 ústavného zákona č . 357/
2004 Z.z v znen ŕ ústavného zákona č . 545/2005 z.z.

V.
Spinenie podmienok na zápis č lenov vrcholového manažmentu v prípade emitenta
cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Kedže podla Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, spolo č nost nie je emitentom
cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverej ň ovanie informáci ŕ podla osobitného predpisu, rovnocenného
právneho predpisu č lenského štátu, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani
spolo čnostou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlu č ne majetkovo ovláda a priamo
alebo nepriamo výlu č ne riadi, spinenie podmienok na zápis č lenov vrcholového manažmentu
sa nepreukazuje.

Vyhlásenie oprávnenej osoby pod ľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č . 31512016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora
Oprávnená osoba vyhlasuje že pri identifikácii kone č ného už ŕ vatela výhod vo vztahu k
Partnerovi verejného sektora, postupovala s odbornou starostlivostou, a že skuto č nosti
uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ň ou skuto č ne zistenému stavu.

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 42137 & 510 511
E-mail: lexaudit@lexaudit.sk, www.lexaudit.sk , I ČO: 36 541788, i Č DPH.: Sk 2020153311
Spolo č nosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č ..12572/N

V Nitre, 08. augusta 2017

Ing. Milan
Konate ľ
LEX-AUDIT, spol. s r. o.
Damborského 3, 949 01 Nitra
Licencia SKAU č . 259
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