Obchodný vestník 148/2019

Verejné súťaže

Deň vydania: 02.08.2019

S000015
Vyhlasovateľ súťaže
Obchodné meno/Názov: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Sídlo:
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO:
00 682 420
Zverejňuje:

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Ktorým vyhlasuje výberové konanie o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok
a určuje nasledovné podmienky výberového konania (ďalej iba „súťažné podmienky“)

I.

Identifikácia Vyhlasovateľa

Vyhlasovateľ:

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Sídlo:

Štefánikova 27, 814 99 Bratislava

IČO:

00682420

IČ DPH:

SK2020804478

Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl.č. 3010/B

Kontaktná osoba:

Mgr. Alena Meszárošová, Mgr. Jozef Hančák

Telefón:

02/ 57292 279, 02/572 922 87, 0904 524 828

e-mail:

alena.meszarosova@szrb.sk, jozef.hancak@szrb.sk

(ďalej len vyhlasovateľ“)

II.

Predmet výberového konania

2.1 Predmetom výberového konania je výber uchádzača (ďalej len „uchádzač“), s ktorým vyhlasovateľ môže
uzatvoriť zmluvu o postúpení pohľadávok, predmetom ktorej bude odplatné postúpenie súboru 4 pohľadávok
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., voči jednému dlžníkovi, ktoré vznikli z úverových zmlúv v celkovej
hodnote približne 12,78 mil. EUR s prísl, ktorých zaplatenie je zabezpečené aj záložným právom k nehnuteľnému
majetku (ďalej aj „súbor pohľadávok“).

2.2
Detailnejšie informácie o každej pohľadávke, ktorá je predmetom výberového konania, , poskytne
vyhlasovateľ tým uchádzačom, ktorí s vyhlasovateľom uzavrú dohodu o mlčanlivosti. Znenie tejto dohody
vyhlasovateľ zašle e-mailom tým uchádzačom, ktorí vyhlasovateľovi doručia písomnú žiadosť o ďalšie informácie
o súbore pohľadávok; obsahom žiadosti o detailnejšie informácie bude identifikácia uchádzača a jeho e-mailová
adresa. Vyhlasovateľ je oprávnený neuzavrieť dohodu o mlčanlivosti a/alebo poskytnúť detailnejšie informácie
uchádzačovi, u ktorého môže mať odôvodnenú pochybnosť o jeho poctivom zámere nadobudnúť súbor
pohľadávok a to najmä, nie však výlučne, vzhľadom na majetkové pomery uchádzača, personálne, majetkové
alebo iné prepojenie na dlžníka, s dlžníkom spriaznené osoby, osoby poskytujúce zabezpečenie zaplatenia
súboru pohľadávok.

2.3.

Uchádzač predloží svoju ponuku na celý predmet výberového konania, t.j. na postúpenie súboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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pohľadávok, ktoré sú predmetom výberového konania. (ďalej aj ako „návrh“). Nebude hodnotený návrh,
predmetom ktorého bude postúpenie len niektorej pohľadávky, resp. predmetom návrhu nebude postúpenie
všetkých 4 pohľadávok ako súboru.

2.4 Vyhlasovateľ zašle e-mailom vzor zmluvy o postúpení pohľadávok uchádzačovi, s ktorým uzatvoril dohodu
o mlčanlivosti uvedenú v čl. II bod 2.2 týchto súťažných podmienok. Vzorové znenie zmluvy o postúpení
pohľadávok bude vyhlasovateľom doplnené o informácie o súbore pohľadávok a ich zabezpečení vrátane
aktuálneho skutkového a právneho stavu ku dňu jej podpisu.

III.
3.1

Účastníci výberového konania - uchádzači
Výberového konania sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby.

3.2 Uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18
rokov.

3.3
Uchádzač musí byť registrovaný v registri partnerov verejného sektora s overením konečného užívateľa
výhod, ktoré bolo vykonané v posledných 6 mesiacoch pred podaním návrhu podľa zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IV.

Spôsob podávania návrhov

4.1
Návrh do výberového konania musí byť v písomnej forme a musí byť doručený v lehote na podávanie
návrhov osobne alebo poštou na adresu: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Mgr. Alena Meszárošová,
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava v nepriehľadnej zalepenej obálke opatrenej výrazným označením: “VK-PREDAJ
POHĽADÁVOK- NEOTVÁRAŤ“. Rozhoduje termín doručenia návrhu do výberového konania do sídla
vyhlasovateľa, nie potvrdenie (pečiatka) pošty.

4.2 Vyhlasovateľ včas doručené záväzné návrhy do výberového konania na adresu uvedenú v bode 4.1 tohto
článku označí dátumom a časom doručenia a poradovým číslom.

4.3 Návrh nemôže uchádzač po jeho podaní odvolať, ani nijako meniť, dopĺňať alebo upravovať; týmto nie je
dotknuté oprávnenie vyhlasovateľa v zmysle čl. X bod 10.8 týchto súťažných podmienok.

4.4
Uchádzač môže predložiť iba jeden návrh na predmet výberového konania; na jeho ďalšie návrhy sa
neprihliadne.

4.5

Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Náležitosti návrhu

Presné označenie uchádzača:

5.1.1 pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno, priezvisko, trvalý pobyt, korešpodenčná adresa, dátum narodenia,
rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby (úradne osvedčený); v prípade zastúpenia účastníka inou osobou
na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi
splnomocniteľa a splnomocnenca (originál alebo úradne overená fotokópia),

5.1.2 pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra (úradne osvedčený) v prípade zastúpenia účastníka inou
osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi
splnomocniteľa a splnomocnenca (originál alebo úradne overená fotokópia),

5.1.3 pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, prípadne obchodné meno, miesto podnikania, IČO,
vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa (úradne osvedčený); v prípade zastúpenia účastníka inou osobou
na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi
splnomocniteľa a splnomocnenca (originál alebo úradne overená fotokópia),

5.1.4 v prípade, že účastníkom je zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdno znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku),

5.1.5 kontaktnú osobu uchádzača (meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo).

5.2
Návrh odplaty (kúpnej ceny) v EUR za postúpenie súboru pohľadávok vypracovaný a predložený podľa
prílohy č.1.

5.3

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača

5.3.1 ak je uchádzačom právnická osoba - originál alebo osvedčená kópia aktuálneho výpisu
z obchodného registra do ktorého je uchádzač zapísaný, nie starší ako jeden (1) mesiac ku dňu
predloženia návrhu
5.3.2 ak je uchádzačom fyzická osoba podnikateľ - výpis zo živnostenského registra, alebo iného registra
do ktorého je uchádzač zapísaný nie starší ako jeden (1) mesiac ku dňu predloženia návrhu;
5.4

Zloženie finančnej zábezpeky uchádzačom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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5.4.1 Vyhlasovateľ požaduje zabezpečiť viazanosť návrhu finančnou zábezpekou vo výške 200 000,- EUR
(slovom: dvestotisíc eur), ktorú je účastník povinný zložiť bezhotovostným prevodom na bankový účet
vyhlasovateľa vedený v SZRB, a.s. číslo účtu SLZBSKBA/SK0330000000000056432777, BIC kód: SLZBSKBA,
5.4.2 Pri skladaní finančnej zábezpeky uchádzač ako VS uvedenie svoje IČO resp. dátum narodenia a ako
správu prijímateľa značku tohto výberového konania uvedenú v Obchodnom vestníku,

5.4.3 Finančná zábezpeka musí byť na účet vyhlasovateľa uvedený v bode 5.4.1 pripísaná najneskôr 9.9.2019 do
15:00 hod.,

5.4.4 Ako prílohu k návrhu do výberového konania uchádzač predloží doklad preukazujúci zloženie finančnej
zábezpeky (napr. prevodný príkaz, výpis z internetbankingu atď.), z ktorého bude identifikovateľná aj osoba
vlastníka účtu, totožná s účastníkom, z ktorého bolo zloženie finančnej zábezpeky uskutočnené,

5.4.5 Finančnú zábezpeku nie je vyhlasovateľ povinný účastníkovi vrátiť až do uplynutia lehoty podľa čl. VIII bod
8.1, pričom vrátenie finančnej zábezpeky bude následne vyhlasovateľom zrealizované do 7 pracovných dní,

5.4.6 V súvislosti so zložením finančnej zábezpeky nevzniká účastníkovi voči vyhlasovateľovi žiaden nárok na
úhradu úrokov, úrokov z omeškania.

5.5

Zmluva o zložení finančnej zábezpeky

5.5.1 Zo strany vyhlasovateľa je požadované podpísanie Zmluvy o zložení finančnej zábezpeky, predmetom
ktorej je dohoda vyhlasovateľa a účastníka o použití finančnej zábezpeky ako zmluvnej pokuty v prípade, pokiaľ
nedôjde z dôvodov na strane účastníka, ktorého návrh bol vyhodnotený ako úspešný k uzatvoreniu zmluvy
o postúpení pohľadávok,

5.5.2 Návrh Zmluvy o zložení finančnej zábezpeky poskytne vyhlasovateľ v elektronickej podobe na vyžiadanie
účastníka, s ktorým uzatvoril dohodu o mlčanlivosti uvedenú v čl. II bod 2.2 týchto súťažných podmienok,

5.5.3 Ako prílohu k návrhu do výberového konania uchádzač predloží návrh Zmluvy o zložení finančnej
zábezpeky poskytnutý podľa bodu 5.5.2, podpísaný uchádzačom/osobami oprávnenými konať za uchádzača s ich
úradne osvedčenými podpismi,

5.6
Vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 2 týchto súťažných podmienok že súhlasí so súťažnými
podmienkami tohto výberového konania podpísané uchádzačom

5.7

Doklad o registrácii uchádzača v Registri partnerov verejného sektora:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Výpis uchádzača z Registra partnerov verejného sektora s overením konečného užívateľa výhod, ktoré bolo
vykonané v posledných 6 mesiacoch pred podaním návrhu (internetová verzia výpisu),

VI.

Lehota na podávanie návrhov

6.1

Lehota na podávanie návrhov do výberového konania je do 9.9.2019 do 15.00 hod.

6.2

Návrh predložený po uplynutí lehoty na podávanie návrhov nebude hodnotený.

VII.

Kritériá a spôsob vyhodnotenia návrhov

7.1
Vyhlasovateľ vylúči z výberového konania uchádzača, ktorý nesplnil podmienky podľa čl. II. až VI. tohto
oznámenia/súťažných podmienok, nepredložil požadované doklady, alebo ak zistí, že predložené doklady sú
neplatné alebo nepravdivé.

7.2
Vyhlasovateľ vylúči z výberového konania aj uchádzača, ktorého návrh nebude doručený v lehote na
podávanie návrhov podľa čl. VI. bod 6.1 a/alebo ktorého návrh nebude doručený v zalepenej obálke opatrenej
výrazným označením VK-PREDAJ POHĽADÁVOK- NEOTVÁRAŤ“ a/alebo ktorého obálka bola vyhlasovateľovi
doručená neuzatvorená.

7.3
Neverejné otváranie doručených návrhov a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční do tridsiatich (30) dní odo
dňa uplynutia lehoty na podávanie návrhov.

7.4
Vyhlasovateľ bude vyhodnocovať iba tie návrhy, ktoré splnia všetky požiadavky špecifikované v tomto
výberovom konaní a/alebo súťažných podmienok. O úspešnom uchádzačovi (víťazovi) výberového konania
rozhoduje kritérium najvyššej ponúknutej celkovej odplaty (kúpnej ceny) za postúpenie súboru
pohľadávok vyhlasovateľa.

7.5
Vyhlasovateľ týmto účastníkov výslovne upovedomuje, že v prípade vyhodnotenia návrhu účastníka ako
najvýhodnejšieho, bude požadovať uhradenie celej odplaty za postúpenie súboru pohľadávok ku dňu podpisu
zmluvy o postúpení pohľadávok.

7.6
V prípade zhodnosti viacerých návrhov s najvyššou odplatou (kúpnou cenou) za postúpenie súboru
pohľadávok, vyhlasovateľ môže vyzvať uchádzačov, ktorých ponuky na odplatu sú zhodné, aby v lehote do 7 dní
predložili návrh na zvýšenú odplatu; pričom ustanovenia súťažných podmienok sa použijú primerane. Ak v tejto
lehote žiaden z účastníkov nepredloží návrh so zvýšenou odplatou, vyhlasovateľ vyhodnotí súťažné návrhy a je
oprávnený vybrať si ktorýkoľvek z návrhov s najvyššou odplatou, pričom nie je povinný oznamovať dôvody prijatia
ani odmietnutia návrhu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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7.7
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s uchádzačmi o návrhu. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo
oznámiť vybraný návrh aj skôr, alebo termín na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť najviac však o 15 dní,
pričom predĺženie oznámi všetkým uchádzačom e-mailom.

VIII.

Lehota viazanosti návrhov

8.1
Uchádzači sú svojimi návrhmi viazaní až do ukončenia výberového konania odoslaním oznámenia
výsledkov výberového konania vyhlasovateľom alebo v prípade víťazného uchádzača uzatvorením zmluvy
o postúpení pohľadávok.

IX.

Lehota pre oznámenie vybraného návrhu

9.1
Úspešnému uchádzačovi bude do pätnástich (15) dní odo dňa vyhodnotenia návrhov zaslané písomné
oznámenie, že vyhlasovateľ jeho návrh prijíma, zaslaný návrh zmluvy o postúpení pohľadávok a bude vyzvaný na
poskytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy o postúpení pohľadávok. Ostatným neúspešným uchádzačom bude v
rovnakej lehote zaslané písomné oznámenie, že ich návrh neuspel a že ho vyhlasovateľ neprijíma.

9.2
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o postúpení pohľadávok do 15 dní odo dňa odoslania
oznámenia o výsledku výberového konania.
X.

Ostatné ustanovenia a právne informácie

10.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy aj bez uvedenia dôvodu a ukončiť
výberové konanie bez výberu víťazného návrhu.

10.2 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie kedykoľvek zrušiť a to aj bez uvedenia dôvodu a to až
do uzatvorenia zmluvy o postúpení pohľadávok podľa čl. IX. Uchádzačov, ktorí už podali návrh, bude vyhlasovateľ
informovať prostredníctvom e-mailu. Zrušenie výberového konania bude zverejnené na webovom sídle
vyhlasovateľa.

10.3 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť podmienky výberového konania a/alebo
súťažných podmienok. Prípadné zmeny alebo doplnenia súťažných podmienok budú zverejnené v Obchodnom
vestníku SR a na webovom sídle vyhlasovateľa; uchádzačom, ktorí uzatvorili dohodu o mlčanlivosti uvedenú v čl.
II bod 2.2 týchto súťažných podmienok budú oznámené e-mailom .

10.4 Všetky náklady spojené s prípravou, predložením návrhu a súvisiacou komunikáciou medzi vyhlasovateľom
a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač. Prípadné odmietnutie návrhu alebo zrušenie výberového konania
neoprávňuje uchádzača uplatňovať si voči vyhlasovateľovi náhradu nákladov spojených s jeho účasťou v tomto
výberovom konaní.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

6

Obchodný vestník 148/2019

Verejné súťaže

Deň vydania: 02.08.2019

10.5 V prípade, ak víťazný uchádzač a) neposkytne súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy o postúpení
pohľadávok a nebude uzatvorená zmluva o postúpení pohľadávok z dôvodov na strane uchádzača alebo b)
poruší svoju povinnosť uhradiť odplatu (kúpnu cenu) za postúpené pohľadávky v lehote a rozsahu podľa
uzatvorenej zmluvy o postúpení pohľadávok, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok s
uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení výberového konania umiestnil ako ďalší v poradí.

10.6 Účasť uchádzačov v tejto súťaži je dobrovoľná. Uchádzač akceptovaním podmienok tohto výberového
konania berie na vedomie, že výberové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

10.7 Všetky informácie poskytnuté vyhlasovateľom majú dôverný charakter v zmysle § 271 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a charakter bankového tajomstva podľa § 89
a nasl. zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Záznamy z vyhodnocovania návrhov sú súčasťou internej dokumentácie vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ
neposkytuje informácie súvisiace s priebehom výberového konania tretím osobám okrem prípadov, ak mu táto
povinnosť vyplýva z osobitných právnych predpisov.

10.8 Vyhlasovateľ je oprávnený, nie však povinný požiadať uchádzača o doplnenie resp. vysvetlenie jeho
návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podmienkach a v prípade nedoplnenia resp.
nedostatočného vysvetlenia návrhu, vyradiť návrh z výberového konania.

10.9 Uchádzačom v prípade postupu vyhlasovateľa podľa čl. X bod 10.1 a 10.2 nevzniká žiaden nárok voči
vyhlasovateľovi a to najmä, nie však výlučne, vo forme nároku na náhradu nákladov spojených s účasťou vo
výberovom konaní, úrokov, úrokov z omeškania ani iných poplatkov súvisiacich najmä so zložením finančnej
zábezpeky resp. jej vrátením a zabezpečením navrhovanej odplaty za postúpenie súboru pohľadávok.

Prílohy:
Príloha č.1 Návrh odplaty (kúpnej ceny) za postúpenie pohľadávok
Príloha č. 2 Vyhlásenie

V Bratislave dňa 29.7.2019

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Ing. Peter Ševčovic
predseda predstavenstva

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Igor Barát
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1
Návrh odplaty za postúpenie pohľadávok
Identifikácia uchádzača:
Názov/obchodné meno...................
adresa/sídlo....................................
IČO/dátum narodenia: ............................
zastúpený: .......................................
kontaktná osoba: ............................
kontaktné telefónne číslo: ..........................
kontaktný email: .........................

(doplní uchádzač)

Suma
EUR

Predmet výberového konania

v

Celková výška odplaty za postúpenie súboru 4 pohľadávok Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. so sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 voči dlžníkovi ................. so sídlom ........... IČO: .................. (doplní
uchádzač)

Výšku odplaty vyjadriť v celých číslach bez desatinných miest

Vyššie uvedený návrh sme vypracovali v súvislosti s výberovým konaním vyhláseným spoločnosťou Slovenská
záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO:00682420 vo veci postúpenia
pohľadávok za podmienok, ktoré sú určené v Oznámení o vyhlásení výberového konania, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č...., deň vydania.........................zn. .................................(doplní uchádzač)

V .......................................................... dňa: .............................
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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....................................................
Názov uchádzača/
Odtlačok pečiatky
meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
(úradne osvedčený podpis uchádzača)

Príloha č. 2

Vyhlásenie účastníka

Identifikácia uchádzača:
Názov/obchodné meno......................
adresa/sídlo........................................
IČO/dátum narodenia........................
zastúpený:.......................................
(doplní uchádzač)

vyhlasuje,
že je dôkladne oboznámený a súhlasí so súťažnými podmienkami výberového konania vyhláseného
vyhlasovateľom: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420
(ďalej len „vyhlasovateľ“) o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok, ktoré sú určené
v Oznámení o vyhlásení výberového konania, zverejnenom v Obchodnom vestníku č...........................deň
vydania...................,zn..............(doplní uchádzač), jeho prílohách a iných dokumentoch poskytnutých
vyhlasovateľom v lehote na podávanie návrhov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V ...........................dňa ..................

Za uchádzača:................................

....................................
Názov uchádzača/
Odtlačok pečiatky
meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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