Okresný súd Žilina
V Košiciach dňa 15. 3. 2018
Kvalifikovaný podnet na overenie pravdivosti a úplnosti
o konečnom užívateľovi výhod
Oznamovateľ:

Ing. Jaroslav Polaček, nar. 30. 11. 1976
Košice - Sever, Němcovej 35/4

právne zastúpený:

JUDr. Roman Frnčo, advokát
č. zápisu v SAK č. 7479,
Uralská 11, 040 12 Košice
tel.č.: 0905 650 150, email: advokat@frnco.sk

Partner verejného sektora:

EEI s. r. o.
IČO: 35 871 113
Sídlo: Laurinská 18, Bratislava 811 01
Číslo vložky v Registri partnerov verejného
sektora 9021
I.

V Registri partnerov verejného sektora je k vyššie označenému partnerovi verejného
sektora ako konečný užívateľ výhod zapísaný Ing. Ján Fellegi PhD., nar. 8. 9. 1974, štátna
príslušnosť: Slovenská republika, adresa: Dvorkinova 24, 04022 Košice - mestská časť
Dargovských hrdinov, Slovenská republika.
Pán Ing. Ján Fellegi PhD. bol vo Verifikačnom dokumente zo dňa 7. 7. 2017
identifikovaný ako konečný užívateľ výhod na základe toho, že je jediným spoločníkom
spoločnosti Bros&Co. Holding s.r.o., ktorá má mať podiel na základnom imaní partnera
verejného sektora vo výške 6,9 %, avšak jej obchodný podiel má predstavovať 50,1
%. Vo verifikačnom dokumente je citovaný čl. X ods. 2 písm. a) Úplného znenia
spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 11. 1. 2011, v zmysle ktorého výška
obchodného podielu spoločnosti Bros&Co. Holding s.r.o. je práve zmienených 50,1 %. Na
základe toho bolo v čl. V Verifikačného dokumentu konštatované, že pán
Ing.
Ján Fellegi, PhD. má mať nepriamy podiel viac ako 25 % na hlasovacích právach partnera
verejného sektora a teda je konečným užívateľom výhod.
Dôkaz:

Verifikačný dokument
Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora
zo dňa 11. 1. 2011

Nahliadnutím do zbierky listín obchodného registra však možno zistiť, že partner
verejného sektora dňa 6. 7. 2015 na mimoriadnom valnom zhromaždení prijal nové znenie
spoločenskej zmluvy. V zmysle čl. X ods. 2 písm. a) Spoločenskej zmluvy z 6. 7. 2015 je
výška obchodného podielu spoločníka Bros&Co. Holding s.r.o. 6,89 % a teda

údaj o obchodnom podiele vo výške 50,1 % bol ku dňu vyhotovenia verifikačného
dokumentu nepravdivý.
Dôkaz:

Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho
valného zhromaždenia z 6. 7. 2015
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 6. 7. 2015

V zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. - Konečným užívateľom
výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu,
fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech
ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov
výhod patrí najmä,
a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných
papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám
na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,37) rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba,
ktorá
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií
na doručiteľa.
Vo verifikačnom dokumente sa v čl. V ods. 4 odkazuje na vyššie citované ustanovenie §
6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. Z vyššie uvedeného je však zrejmé, že
obchodný podiel spoločníka partnera verejného sektora - Bros&Co. Holding s.r.o. je len
6,89 %, teda nie najmenej 25 %, a teda pán Ing. Ján Fellegi PhD. na základe
skutočností uvádzaných vo verifikačnom dokumente nemôže byť konečným užívateľom
partnera verejného sektora. Z verifikačného dokumentu nie je zrejmé, na základe
akých iných skutočností pán Ing. Ján Fellegi PhD. bol zapísaný ako konečný
užívateľ výhod. Nie je teda zrejmé, či Ing. Ján Fellegi bol zapísaný ako
konečný užívateľ výhod administratívnou chybou oprávnenej osoby alebo
partner verejného sektora z nejakých iných dôvodov uviedol Ing. Jána
Fellegiho ako konečného užívateľa výhod. V tejto súvislosti ako dôkaz oznamovateľ
navrhuje vypočutie Ing. Jána Fellegiho PhD. a to na nariadenom pojednávaní – je
všeobecne známe, že partner verejného sektora je spoločnosť, ktorá je v Košiciach v centre
pozornosti verejnosti, keďže táto spoločnosť má na starosti správu plateného parkovania
v centre mesta i v jeho okolí a teda existuje predpoklad, že zástupcovia verejnosti sa budú
mať záujem zúčastniť na nariadenom pojednávaní a dozvedieť sa, kto je konečným
užívateľom výhod. Zároveň týmto navrhujem, aby partner verejného sektora predložil
listiny vymenované v čl. II ods. 1 Verifikačného dokumentu, keďže oboznámenie sa
s týmito listinami môže prispieť k objasneniu skutočnosti, či údaj o konečnom užívateľovi
výhod je úplný a pravdivý.
Dôkaz: Vypočutie Ing. Jána Fellegiho PhD.
Prečítanie listín uvedených v čl. II ods. 1 Verifikačného dokumentu
II.
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Registrujúci orgán môže z vlastného podnetu
overiť alebo na základe kvalifikovaného podnetu overí pravdivosť a úplnosť
údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri.
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V zmysle § 12 ods. 7 zákona č. 315/2016 Z. z. - Ak partner verejného sektora
hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú
pravdivé a úplné, registrujúci orgán rozhodne o výmaze partnera verejného
sektora z registra. Po právoplatnosti tohto rozhodnutia vymaže partnera verejného
sektora z registra a začne konanie o uložení pokuty podľa § 13 ods. 1. Proti rozhodnutiu
súdu o výmaze nie sú prípustné opravné prostriedky.
V zmysle vyššie uvedeného oznamovateľ týmto podáva kvalifikovaný podnet
na overenie pravdivosti a úplnosti o konečnom užívateľovi výhod, v ktorom navrhuje,
aby registrujúci orgán overil pravdivosť a úplnosť údajov o konečnom užívateľov výhod
a v prípade, ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom
užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé a úplné, navrhuje aby registrujúci orgán
rozhodol o výmaze partnera verejného sektora z registra a začal konanie o uložení pokuty.

.......................................................
JUDr. Roman Frnčo, advokát
Prílohy:
Splnomocnenie
Podľa textu
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