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KONTAKTNÝ FORMULÁR PRE ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV
O KONEČNOM UŽÍVATEĽOVI VÝHOD DO OBCHODNÉHO REGISTRA
Poprosíme Vás o vyplnenie a spätné zaslanie údajov v nasledujúcej tabuľke. Tabuľka je vo forme interaktívneho PDF, ktorú je možné
vyplniť v počítači. Po vyplnení je súbor potrebné uložiť a následne ho v prílohe odoslať na mail info@veloxsro.sk.
V prípade otázok nás kontaktujte na čísle +421 904 176 206, radi Vám poradíme.

SPOLOČNOSŤ
Obchodné meno spoločnosti:

IČO:

Sídlo spoločnosti:

V mene, ktorej koná:

Koneční užívatelia výhod
1. Identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v zmysle ustanovenia § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súvislosti s osobitným právnym predpisom, zákonom 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.

Konečný užívateľ výhod č. 1
Titul, Meno a priezvisko

Trvalé bydlisko
(ulica, súpisné / orientačné číslo, PSČ, obec)

Dátum narodenia

Rodné číslo

Doklad totožnosti (občiansky preukaz / pas)

Číslo dokladu totožnosti

Štátna príslušnosť

Údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod
Doplňujúca informácia: ak sa nespĺňajú kritéria z časti a), je potrebné označiť časť b) upravujúci konečného užívateľa výhod –
vrcholový manažment
a1) Priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto
podielov v právnickej osobe v rozsahu najmenej 25%

ÁNO

NIE

a2) Priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo súčet týchto po
dielov na základom imaní právnickej osoby vrátane akcií na doručiteľa v rozsahu najmenej 25%

ÁNO

NIE

a3) Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný 		
orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena

ÁNO

NIE

a4) Iný spôsob ovládania právnickej osoby

ÁNO

NIE

a5) Právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti v
rozsahu najmenej 25%

ÁNO

NIE

a6) Splnenie aspoň niektorého z kritérií podľa písmena a1) až a5) spoločne s inou osobou
konajúcou v zhode s konečným užívateľom výhod alebo ich spoločným postupom

ÁNO

NIE

b) Konečný užívateľ výhod – vrcholový manažment

ÁNO

NIE

Konečný užívateľ výhod č. 2
Titul, Meno a priezvisko

Trvalé bydlisko
(ulica, súpisné / orientačné číslo, PSČ, obec)

Dátum narodenia

Rodné číslo

Doklad totožnosti (občiansky preukaz / pas)

Číslo dokladu totožnosti

Štátna príslušnosť

Údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod
Doplňujúca informácia: ak sa nespĺňajú kritéria z časti a), je potrebné označiť časť b) upravujúci konečného užívateľa výhod –
vrcholový manažment
a1) Priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto
podielov v právnickej osobe v rozsahu najmenej 25%

ÁNO

NIE

a2) Priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo súčet týchto po
dielov na základom imaní právnickej osoby vrátane akcií na doručiteľa v rozsahu najmenej 25%

ÁNO

NIE

a3) Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný 		
orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena

ÁNO

NIE

a4) Iný spôsob ovládania právnickej osoby

ÁNO

NIE

a5) Právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti v
rozsahu najmenej 25%

ÁNO

NIE

a6) Splnenie aspoň niektorého z kritérií podľa písmena a1) až a5) spoločne s inou osobou
konajúcou v zhode s konečným užívateľom výhod alebo ich spoločným postupom

ÁNO

NIE

b) Konečný užívateľ výhod – vrcholový manažment

ÁNO

NIE
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SPLNOMOCNENIE
Podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra príslušného
okresného súdu sa vykoná prostredníctvom spolupráce s: Advokátskou kanceláriou Mgr. Mária Čechová, advokátkou, so
sídlom Lipová 18/C, 900 23 Viničné, ktorá je subjektom oprávneným poskytovať právne poradenstvo a podať predmetný
návrh v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii.

Vyhlásenie
1) Týmto ako objednávateľ vyhlasujem, že v danej spoločnosti doposiaľ nebol zapísaný do obchodného registra žiadny iný konečný užívateľ
výhod.

ÁNO

NIE

2) V prípade, ak bol v spoločnosti už zapísaný do obchodného registra iný konečný užívateľ výhod, týmto vyhlasujem, že poskytnem túto informáciu
pre vykonanie výmazu pôvodného konečného užívateľa výhod a pre zápis nového konečného užívateľa výhod do obchodného registra.
3) V zmysle bodu č. 2 tohto vyhlásenia, žiadam o výmaz údajov o konečnom užívateľovi výhod nasledovne:
(meno a priezvisko, rod. číslo, adresa trvalého pobytu al. iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, postavenie konečného
užívateľa výhod)

									

Podpis objednávateľa:

KONTAKTNÉ ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI
Meno a Priezvisko

Telefónny kontakt

e-mail

Poučenie
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol poučený/á a som si vedomý/á, že zadaním dodatočných zmien neobsiahnutých v kontaktnom
formulári, môžu byť spoplatnené v zmysle aktuálneho cenníka advokátskej kancelárie Mgr. Márii Čechovej, advokátky. Ďalej svojím
podpisom potvrdzujem obsah kontaktného formulára za záväznú objednávku.
Podpis objednávateľa:
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