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TLAČIVO O PARTNERSTVE 

 
Tlačivo o partnerstve sa vypĺňa za každý partnerský podnik, ktorý má priamy partnerský vzťah so žiadajúcim 
podnikom, alebo má partnerský vzťah k  žiadajúcemu podniku zriadený cez prepojený podnik so žiadajúcim 
podnikom. Tlačivo sa vypĺňa v prípadoch, ak údaje partnerského podniku neboli zahrnuté do konsolidovanej účtovej 
závierky príslušných prepojených podnikov. 

 
1. Presná identifikácia partnerského podniku 
 
Názov:  Podnik G 
Adresa (sídla): Laborecká 25, 052 01 Spišská Nová Ves 
IČO:  13233353 
 
Štatutárny orgánChyba! Záložka nie je definovaná.: 
 

Meno a priezvisko Titul 

 Matzinauih Iveta   

 
 
Spoločníci/akcionáriChyba! Záložka nie je definovaná. 

Meno a priezvisko / 
názov spoločnosti 

Dátum narodenia / 
IČO 

majetkový podiel / 
hlasovacie práva v % 

Matzinauih Iveta 23.1.1979 35 

Podnik H 62828269 65 

 
2. Hrubé údaje o danom partnerskom podniku 

Referenčné obdobieChyba! Záložka nie je definovaná.: od 01.01.2018 do 31.12.2018 

Počet  
pracovníkov (RPJ) 

Ročný obrat  
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

Bilančná suma 
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

8 1 266 000,00 1 750 000,00 

 
Upozornenie: Tieto hrubé údaje sa odvodzujú z účtovníctva a iných údajov partnerského podniku, v konsolidovanej 
podobe, ak sú k dispozícii.  
 
3. Hrubé údaje o prepojených podnikoch partnerského podniku uvedeného v tabuľke 2 

Referenčné obdobieChyba! Záložka nie je definovaná.: od 01.01.2018 do 31.12.2018 

Prepojený podnik 
(názov) 

Počet  
pracovníkov (RPJ) 

Ročný obrat  
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

Bilančná suma 
(v EUR)Chyba! Záložka nie je 

definovaná. 

1. Podnik H 7 210 000,00 600 000,00 

Celkovo 7 210 000,00 600 000,00 

 
Údaje o prepojených podnikoch daného partnerského podniku predstavujú 100 % údajov podnikov, ktoré sú s daným 
partnerským podnikom prepojené, pokiaľ údaje za tieto prepojené podniky už nie sú zahrnuté v účtovníctve daného 
partnerského podniku na základe konsolidácie. V prípade potreby pripojte „tlačivá o prepojení - partner“ za tie 
podniky, ktoré ešte neboli zahrnuté na základe konsolidácie, t.j. tie, ktoré ste uviedli vo vyššie uvedenej tabuľke. 
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4. Pomerný výpočet 

a) Uveďte presne výšku podielu1 žiadajúce podniku (alebo prepojeného podniku, prostredníctvom ktorého sa 
zriaďuje vzťah žiadajúceho podniku s partnerským podnikom), v partnerskom podniku, na ktorý sa vzťahuje 
toto tlačivo: 

 
Uveďte tiež výšku podielu11 partnerského podniku, na ktorý sa vzťahuje toto tlačivo v žiadajúcom podniku 
(alebo v prepojenom podniku, prostredníctvom ktorého sa zriaďuje vzťah žiadajúceho podniku s partnerským 
podnikom): 20 
 

b) Do tabuľky nižšie sa uvádzajú nasledovné údaje 
i. Percento - najvyššie percento podielov uvedené v časti tohto tlačiva 
ii. Údaje z tabuľky 2. – všetky údaje uvádzané v tabuľke 2. tohto tlačiva 
iii. Údaje (celkom) z tabuľky 3. – všetky údaje z riadka „Celkom“ v tabuľke č. 3 tohto tlačiva 
iv. Pomerné výsledky – súčin hodnoty uvedenej v bunke „Percento“ a súčtu príslušných údajov 

uvádzaných v riadkoch „“Údaje z tabuľky 2.“ a „“Údaje (celkom) z tabuľky 3.“ 
 

„Tabuľka o partnerstve“ 

Percento: 20 
Počet  

pracovníkov (RPJ) 

Ročný obrat  
(v EUR)Chyba! Záložka nie je 

definovaná. 

Bilančná suma 
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

Údaje z tabuľky 2. 8 1 266 000,00 1 750 000,00 

Údaje (celkom) z tabuľky 3. 7 210 000,00 600 000,00 

Pomerné výsledky 3,0 295 200,00 470 000,00 

Údaje z riadku Pomerné výsledky sa zapisujú aj do tabuľky A v prílohe A.

                                                 
1 Uplatňuje sa podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach, podľa toho, ktorý je väčší. K tomuto vlastníctvu by sa malo pridať vlastníctvo každého 

prepojeného podniku v danom podniku (definícia, článok 3 ods. 2 prvý pododsek). 
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TLAČIVO O PARTNERSTVE 

 
Tlačivo o partnerstve sa vypĺňa za každý partnerský podnik, ktorý má priamy partnerský vzťah so žiadajúcim 
podnikom, alebo má partnerský vzťah k  žiadajúcemu podniku zriadený cez prepojený podnik so žiadajúcim 
podnikom. Tlačivo sa vypĺňa v prípadoch, ak údaje partnerského podniku neboli zahrnuté do konsolidovanej účtovej 
závierky príslušných prepojených podnikov. 

 
1. Presná identifikácia partnerského podniku 
 
Názov:  Podnik H 
Adresa (sídla): Katkin park 9, 040 11 Košice 
IČO:  62828269 
 
Štatutárny orgánChyba! Záložka nie je definovaná.: 
 

Meno a priezvisko Titul 

Totala Peter   

 
 
Spoločníci/akcionáriChyba! Záložka nie je definovaná. 

Meno a priezvisko / 
názov spoločnosti 

Dátum narodenia / 
IČO 

majetkový podiel / 
hlasovacie práva v % 

Totala Peter 24.4.1983 100 

 
2. Hrubé údaje o danom partnerskom podniku 

Referenčné obdobieChyba! Záložka nie je definovaná.: od 01.01.2018 do 31.12.2018 

Počet  
pracovníkov (RPJ) 

Ročný obrat  
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

Bilančná suma 
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

7 210 000,00 600 000,00 

 
Upozornenie: Tieto hrubé údaje sa odvodzujú z účtovníctva a iných údajov partnerského podniku, v konsolidovanej 
podobe, ak sú k dispozícii.  
 
3. Hrubé údaje o prepojených podnikoch partnerského podniku uvedeného v tabuľke 2 

Referenčné obdobieChyba! Záložka nie je definovaná.: od 01.01.2018 do 31.12.2018 

Prepojený podnik 
(názov) 

Počet  
pracovníkov (RPJ) 

Ročný obrat  
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

Bilančná suma 
(v EUR)Chyba! Záložka nie je 

definovaná. 

1. Podnik G 8 1 266 000,00 1 750 000,00 

Celkovo 8 1 266 000,00 1 750 000,00 

 
Údaje o prepojených podnikoch daného partnerského podniku predstavujú 100 % údajov podnikov, ktoré sú s daným 
partnerským podnikom prepojené, pokiaľ údaje za tieto prepojené podniky už nie sú zahrnuté v účtovníctve daného 
partnerského podniku na základe konsolidácie. V prípade potreby pripojte „tlačivá o prepojení - partner“ za tie 
podniky, ktoré ešte neboli zahrnuté na základe konsolidácie, t.j. tie, ktoré ste uviedli vo vyššie uvedenej tabuľke. 
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4. Pomerný výpočet 

a) Uveďte presne výšku podielu2 žiadajúce podniku (alebo prepojeného podniku, prostredníctvom ktorého sa 
zriaďuje vzťah žiadajúceho podniku s partnerským podnikom), v partnerskom podniku, na ktorý sa vzťahuje 
toto tlačivo: 

 
Uveďte tiež výšku podielu11 partnerského podniku, na ktorý sa vzťahuje toto tlačivo v žiadajúcom podniku 
(alebo v prepojenom podniku, prostredníctvom ktorého sa zriaďuje vzťah žiadajúceho podniku s partnerským 
podnikom): 10 
 

b) Do tabuľky nižšie sa uvádzajú nasledovné údaje 
i. Percento - najvyššie percento podielov uvedené v časti tohto tlačiva 
ii. Údaje z tabuľky 2. – všetky údaje uvádzané v tabuľke 2. tohto tlačiva 
iii. Údaje (celkom) z tabuľky 3. – všetky údaje z riadka „Celkom“ v tabuľke č. 3 tohto tlačiva 
iv. Pomerné výsledky – súčin hodnoty uvedenej v bunke „Percento“ a súčtu príslušných údajov 

uvádzaných v riadkoch „“Údaje z tabuľky 2.“ a „“Údaje (celkom) z tabuľky 3.“ 
 

„Tabuľka o partnerstve“ 

Percento: 10 
Počet  

pracovníkov (RPJ) 

Ročný obrat  
(v EUR)Chyba! Záložka nie je 

definovaná. 

Bilančná suma 
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

Údaje z tabuľky 2. 7 210 000,00 600 000,00 

Údaje (celkom) z tabuľky 3. 8 1 266 000,00 1 750 000,00 

Pomerné výsledky 1,5 147 600,00 235 000,00 

Údaje z riadku Pomerné výsledky sa zapisujú aj do tabuľky A v prílohe A.

                                                 
2 Uplatňuje sa podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach, podľa toho, ktorý je väčší. K tomuto vlastníctvu by sa malo pridať vlastníctvo každého 

prepojeného podniku v danom podniku (definícia, článok 3 ods. 2 prvý pododsek). 
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TLAČIVO O PARTNERSTVE 

 
Tlačivo o partnerstve sa vypĺňa za každý partnerský podnik, ktorý má priamy partnerský vzťah so žiadajúcim 
podnikom, alebo má partnerský vzťah k  žiadajúcemu podniku zriadený cez prepojený podnik so žiadajúcim 
podnikom. Tlačivo sa vypĺňa v prípadoch, ak údaje partnerského podniku neboli zahrnuté do konsolidovanej účtovej 
závierky príslušných prepojených podnikov. 

 
1. Presná identifikácia partnerského podniku 
 
Názov:  Podnik I 
Adresa (sídla): Braneckého 56, 949 01 Nitra 
IČO:  17228882 
 
Štatutárny orgánChyba! Záložka nie je definovaná.: 
 

Meno a priezvisko Titul 

Sosinková Vladimíra   

 
 
Spoločníci/akcionáriChyba! Záložka nie je definovaná. 

Meno a priezvisko / 
názov spoločnosti 

Dátum narodenia / 
IČO 

majetkový podiel / 
hlasovacie práva v % 

Podnik C 89527166 28 

Podnik K 81436224 72 

 
2. Hrubé údaje o danom partnerskom podniku 

Referenčné obdobieChyba! Záložka nie je definovaná.: od 01.01.2018 do 31.12.2018 

Počet  
pracovníkov (RPJ) 

Ročný obrat  
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

Bilančná suma 
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

6 650 000,00 520 000,00 

 
Upozornenie: Tieto hrubé údaje sa odvodzujú z účtovníctva a iných údajov partnerského podniku, v konsolidovanej 
podobe, ak sú k dispozícii.  
 
3. Hrubé údaje o prepojených podnikoch partnerského podniku uvedeného v tabuľke 2 

Referenčné obdobieChyba! Záložka nie je definovaná.: od 01.01.2018 do 31.12.2018 

Prepojený podnik 
(názov) 

Počet  
pracovníkov (RPJ) 

Ročný obrat  
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

Bilančná suma 
(v EUR)Chyba! Záložka nie je 

definovaná. 

1. Podnik K 6 1 773 000,00 2 367 000,00 

2. Podnik M 11 2 954 000,00 2 532 000,00 

Celkovo 17 4 727 000,00 4 899 000,00 

 
Údaje o prepojených podnikoch daného partnerského podniku predstavujú 100 % údajov podnikov, ktoré sú s daným 
partnerským podnikom prepojené, pokiaľ údaje za tieto prepojené podniky už nie sú zahrnuté v účtovníctve daného 
partnerského podniku na základe konsolidácie. V prípade potreby pripojte „tlačivá o prepojení - partner“ za tie 
podniky, ktoré ešte neboli zahrnuté na základe konsolidácie, t.j. tie, ktoré ste uviedli vo vyššie uvedenej tabuľke. 
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4. Pomerný výpočet 

a) Uveďte presne výšku podielu3 žiadajúce podniku (alebo prepojeného podniku, prostredníctvom ktorého sa 
zriaďuje vzťah žiadajúceho podniku s partnerským podnikom), v partnerskom podniku, na ktorý sa vzťahuje 
toto tlačivo: 

 
Uveďte tiež výšku podielu11 partnerského podniku, na ktorý sa vzťahuje toto tlačivo v žiadajúcom podniku 
(alebo v prepojenom podniku, prostredníctvom ktorého sa zriaďuje vzťah žiadajúceho podniku s partnerským 
podnikom): 28 
 

b) Do tabuľky nižšie sa uvádzajú nasledovné údaje 
i. Percento - najvyššie percento podielov uvedené v časti tohto tlačiva 
ii. Údaje z tabuľky 2. – všetky údaje uvádzané v tabuľke 2. tohto tlačiva 
iii. Údaje (celkom) z tabuľky 3. – všetky údaje z riadka „Celkom“ v tabuľke č. 3 tohto tlačiva 
iv. Pomerné výsledky – súčin hodnoty uvedenej v bunke „Percento“ a súčtu príslušných údajov 

uvádzaných v riadkoch „“Údaje z tabuľky 2.“ a „“Údaje (celkom) z tabuľky 3.“ 
 

„Tabuľka o partnerstve“ 

Percento: 28 
Počet  

pracovníkov (RPJ) 

Ročný obrat  
(v EUR)Chyba! Záložka nie je 

definovaná. 

Bilančná suma 
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

Údaje z tabuľky 2. 6 650 000,00 520 000,00 

Údaje (celkom) z tabuľky 3. 17 4 727 000,00 4 899 000,00 

Pomerné výsledky 6,44 1 505 560,00 1 517 320,00 

Údaje z riadku Pomerné výsledky sa zapisujú aj do tabuľky A v prílohe A.

                                                 
3 Uplatňuje sa podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach, podľa toho, ktorý je väčší. K tomuto vlastníctvu by sa malo pridať vlastníctvo každého 

prepojeného podniku v danom podniku (definícia, článok 3 ods. 2 prvý pododsek). 
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TLAČIVO O PARTNERSTVE 

 
Tlačivo o partnerstve sa vypĺňa za každý partnerský podnik, ktorý má priamy partnerský vzťah so žiadajúcim 
podnikom, alebo má partnerský vzťah k  žiadajúcemu podniku zriadený cez prepojený podnik so žiadajúcim 
podnikom. Tlačivo sa vypĺňa v prípadoch, ak údaje partnerského podniku neboli zahrnuté do konsolidovanej účtovej 
závierky príslušných prepojených podnikov. 

 
1. Presná identifikácia partnerského podniku 
 
Názov:  Podnik P 
Adresa (sídla): Lomená 21, 040 01 Košice 
IČO:  87460281 
 
Štatutárny orgánChyba! Záložka nie je definovaná.: 
 

Meno a priezvisko Titul 

Ehistoková Magdaléna   

 
 
Spoločníci/akcionáriChyba! Záložka nie je definovaná. 

Meno a priezvisko / 
názov spoločnosti 

Dátum narodenia / 
IČO 

majetkový podiel / 
hlasovacie práva v % 

Ehistoková Magdaléna 12.3.1962 65 

Podnik B 21129771 35 

 
2. Hrubé údaje o danom partnerskom podniku 

Referenčné obdobieChyba! Záložka nie je definovaná.: od 01.01.2018 do 31.12.2018 

Počet  
pracovníkov (RPJ) 

Ročný obrat  
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

Bilančná suma 
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

5 600 000,00 400 000,00 

 
Upozornenie: Tieto hrubé údaje sa odvodzujú z účtovníctva a iných údajov partnerského podniku, v konsolidovanej 
podobe, ak sú k dispozícii.  
 
3. Hrubé údaje o prepojených podnikoch partnerského podniku uvedeného v tabuľke 2 

Referenčné obdobieChyba! Záložka nie je definovaná.: od 01.01.2018 do 31.12.2018 

Prepojený podnik 
(názov) 

Počet  
pracovníkov (RPJ) 

Ročný obrat  
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

Bilančná suma 
(v EUR)Chyba! Záložka nie je 

definovaná. 

1. Podnik S 9 1 485 000,00 2 487 000,00 

2. Podnik D 3 120 000,00 120 000,00 

Celkovo 12 1 605 000,00 2 607 000,00 

 
Údaje o prepojených podnikoch daného partnerského podniku predstavujú 100 % údajov podnikov, ktoré sú s daným 
partnerským podnikom prepojené, pokiaľ údaje za tieto prepojené podniky už nie sú zahrnuté v účtovníctve daného 
partnerského podniku na základe konsolidácie. V prípade potreby pripojte „tlačivá o prepojení - partner“ za tie 
podniky, ktoré ešte neboli zahrnuté na základe konsolidácie, t.j. tie, ktoré ste uviedli vo vyššie uvedenej tabuľke. 
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4. Pomerný výpočet 

a) Uveďte presne výšku podielu4 žiadajúce podniku (alebo prepojeného podniku, prostredníctvom ktorého sa 
zriaďuje vzťah žiadajúceho podniku s partnerským podnikom), v partnerskom podniku, na ktorý sa vzťahuje 
toto tlačivo: 35 

 
Uveďte tiež výšku podielu11 partnerského podniku, na ktorý sa vzťahuje toto tlačivo v žiadajúcom podniku 
(alebo v prepojenom podniku, prostredníctvom ktorého sa zriaďuje vzťah žiadajúceho podniku s partnerským 
podnikom):  
 

b) Do tabuľky nižšie sa uvádzajú nasledovné údaje 
i. Percento - najvyššie percento podielov uvedené v časti tohto tlačiva 
ii. Údaje z tabuľky 2. – všetky údaje uvádzané v tabuľke 2. tohto tlačiva 
iii. Údaje (celkom) z tabuľky 3. – všetky údaje z riadka „Celkom“ v tabuľke č. 3 tohto tlačiva 
iv. Pomerné výsledky – súčin hodnoty uvedenej v bunke „Percento“ a súčtu príslušných údajov 

uvádzaných v riadkoch „“Údaje z tabuľky 2.“ a „“Údaje (celkom) z tabuľky 3.“ 
 

„Tabuľka o partnerstve“ 

Percento: 35 
Počet  

pracovníkov (RPJ) 

Ročný obrat  
(v EUR)Chyba! Záložka nie je 

definovaná. 

Bilančná suma 
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

Údaje z tabuľky 2. 5 600 000,00 400 000,00 

Údaje (celkom) z tabuľky 3. 12 1 605 000,00 2 607 000,00 

Pomerné výsledky 5,95 771 750,00 1 052 450,00 

Údaje z riadku Pomerné výsledky sa zapisujú aj do tabuľky A v prílohe A.

                                                 
4 Uplatňuje sa podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach, podľa toho, ktorý je väčší. K tomuto vlastníctvu by sa malo pridať vlastníctvo každého 

prepojeného podniku v danom podniku (definícia, článok 3 ods. 2 prvý pododsek). 
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TLAČIVO O PARTNERSTVE 

 
Tlačivo o partnerstve sa vypĺňa za každý partnerský podnik, ktorý má priamy partnerský vzťah so žiadajúcim 
podnikom, alebo má partnerský vzťah k  žiadajúcemu podniku zriadený cez prepojený podnik so žiadajúcim 
podnikom. Tlačivo sa vypĺňa v prípadoch, ak údaje partnerského podniku neboli zahrnuté do konsolidovanej účtovej 
závierky príslušných prepojených podnikov. 

 
1. Presná identifikácia partnerského podniku 
 
Názov:  Podnik Q 
Adresa (sídla): Kováčova 10, 031 05 Liptovský Mikuláš 
IČO:  83183518 
 
Štatutárny orgánChyba! Záložka nie je definovaná.: 
 

Meno a priezvisko Titul 

Gaisbachih Gabriel   

 
 
Spoločníci/akcionáriChyba! Záložka nie je definovaná. 

Meno a priezvisko / 
názov spoločnosti 

Dátum narodenia / 
IČO 

majetkový podiel / 
hlasovacie práva v % 

Gaisbachih Gabriel 20.9.1955 55 

Podnik O 29855925 45 

 
2. Hrubé údaje o danom partnerskom podniku 

Referenčné obdobieChyba! Záložka nie je definovaná.: od 01.01.2018 do 31.12.2018 

Počet  
pracovníkov (RPJ) 

Ročný obrat  
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

Bilančná suma 
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

5 1 499 000,00 1 131 000,00 

 
Upozornenie: Tieto hrubé údaje sa odvodzujú z účtovníctva a iných údajov partnerského podniku, v konsolidovanej 
podobe, ak sú k dispozícii.  
 
3. Hrubé údaje o prepojených podnikoch partnerského podniku uvedeného v tabuľke 2 

Referenčné obdobieChyba! Záložka nie je definovaná.: od 01.01.2018 do 31.12.2018 

Prepojený podnik 
(názov) 

Počet  
pracovníkov (RPJ) 

Ročný obrat  
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

Bilančná suma 
(v EUR)Chyba! Záložka nie je 

definovaná. 

1.    

2.    

Celkovo    

 
Údaje o prepojených podnikoch daného partnerského podniku predstavujú 100 % údajov podnikov, ktoré sú s daným 
partnerským podnikom prepojené, pokiaľ údaje za tieto prepojené podniky už nie sú zahrnuté v účtovníctve daného 
partnerského podniku na základe konsolidácie. V prípade potreby pripojte „tlačivá o prepojení - partner“ za tie 
podniky, ktoré ešte neboli zahrnuté na základe konsolidácie, t.j. tie, ktoré ste uviedli vo vyššie uvedenej tabuľke. 
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4. Pomerný výpočet 

a) Uveďte presne výšku podielu5 žiadajúce podniku (alebo prepojeného podniku, prostredníctvom ktorého sa 
zriaďuje vzťah žiadajúceho podniku s partnerským podnikom), v partnerskom podniku, na ktorý sa vzťahuje 
toto tlačivo: 45 

 
Uveďte tiež výšku podielu11 partnerského podniku, na ktorý sa vzťahuje toto tlačivo v žiadajúcom podniku 
(alebo v prepojenom podniku, prostredníctvom ktorého sa zriaďuje vzťah žiadajúceho podniku s partnerským 
podnikom): 30 
 

b) Do tabuľky nižšie sa uvádzajú nasledovné údaje 
i. Percento - najvyššie percento podielov uvedené v časti tohto tlačiva 
ii. Údaje z tabuľky 2. – všetky údaje uvádzané v tabuľke 2. tohto tlačiva 
iii. Údaje (celkom) z tabuľky 3. – všetky údaje z riadka „Celkom“ v tabuľke č. 3 tohto tlačiva 
iv. Pomerné výsledky – súčin hodnoty uvedenej v bunke „Percento“ a súčtu príslušných údajov 

uvádzaných v riadkoch „“Údaje z tabuľky 2.“ a „“Údaje (celkom) z tabuľky 3.“ 
 

„Tabuľka o partnerstve“ 

Percento: 45 
Počet  

pracovníkov (RPJ) 

Ročný obrat  
(v EUR)Chyba! Záložka nie je 

definovaná. 

Bilančná suma 
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

Údaje z tabuľky 2. 5 1 499 000,00 1 131 000,00 

Údaje (celkom) z tabuľky 3. 0 0,00 0,00 

Pomerné výsledky 2,25 674 550,00 508 950,00 

Údaje z riadku Pomerné výsledky sa zapisujú aj do tabuľky A v prílohe A.

                                                 
5 Uplatňuje sa podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach, podľa toho, ktorý je väčší. K tomuto vlastníctvu by sa malo pridať vlastníctvo každého 

prepojeného podniku v danom podniku (definícia, článok 3 ods. 2 prvý pododsek). 
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TLAČIVO O PARTNERSTVE 

 
Tlačivo o partnerstve sa vypĺňa za každý partnerský podnik, ktorý má priamy partnerský vzťah so žiadajúcim 
podnikom, alebo má partnerský vzťah k  žiadajúcemu podniku zriadený cez prepojený podnik so žiadajúcim 
podnikom. Tlačivo sa vypĺňa v prípadoch, ak údaje partnerského podniku neboli zahrnuté do konsolidovanej účtovej 
závierky príslušných prepojených podnikov. 

 
1. Presná identifikácia partnerského podniku 
 
Názov:  Podnik T 
Adresa (sídla): Jozefa Vuruma 73, 949 01 Nitra 
IČO:  69074047 
 
Štatutárny orgánChyba! Záložka nie je definovaná.: 
 

Meno a priezvisko Titul 

Rickoníková Eva   

 
 
Spoločníci/akcionáriChyba! Záložka nie je definovaná. 

Meno a priezvisko / 
názov spoločnosti 

Dátum narodenia / 
IČO 

majetkový podiel / 
hlasovacie práva v % 

Rickoníková Eva 24.11.1969 70 

Podnik A 70234289 30 

 
2. Hrubé údaje o danom partnerskom podniku 

Referenčné obdobieChyba! Záložka nie je definovaná.: od 01.01.2018 do 31.12.2018 

Počet  
pracovníkov (RPJ) 

Ročný obrat  
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

Bilančná suma 
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

6 3 003 000,00 2 190 000,00 

 
Upozornenie: Tieto hrubé údaje sa odvodzujú z účtovníctva a iných údajov partnerského podniku, v konsolidovanej 
podobe, ak sú k dispozícii.  
 
3. Hrubé údaje o prepojených podnikoch partnerského podniku uvedeného v tabuľke 2 

Referenčné obdobieChyba! Záložka nie je definovaná.: od 01.01.2018 do 31.12.2018 

Prepojený podnik 
(názov) 

Počet  
pracovníkov (RPJ) 

Ročný obrat  
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

Bilančná suma 
(v EUR)Chyba! Záložka nie je 

definovaná. 

1.    

2.    

Celkovo    

 
Údaje o prepojených podnikoch daného partnerského podniku predstavujú 100 % údajov podnikov, ktoré sú s daným 
partnerským podnikom prepojené, pokiaľ údaje za tieto prepojené podniky už nie sú zahrnuté v účtovníctve daného 
partnerského podniku na základe konsolidácie. V prípade potreby pripojte „tlačivá o prepojení - partner“ za tie 
podniky, ktoré ešte neboli zahrnuté na základe konsolidácie, t.j. tie, ktoré ste uviedli vo vyššie uvedenej tabuľke. 
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4. Pomerný výpočet 

a) Uveďte presne výšku podielu6 žiadajúce podniku (alebo prepojeného podniku, prostredníctvom ktorého sa 
zriaďuje vzťah žiadajúceho podniku s partnerským podnikom), v partnerskom podniku, na ktorý sa vzťahuje 
toto tlačivo: 30 

 
Uveďte tiež výšku podielu11 partnerského podniku, na ktorý sa vzťahuje toto tlačivo v žiadajúcom podniku 
(alebo v prepojenom podniku, prostredníctvom ktorého sa zriaďuje vzťah žiadajúceho podniku s partnerským 
podnikom): 
 

b) Do tabuľky nižšie sa uvádzajú nasledovné údaje 
i. Percento - najvyššie percento podielov uvedené v časti tohto tlačiva 
ii. Údaje z tabuľky 2. – všetky údaje uvádzané v tabuľke 2. tohto tlačiva 
iii. Údaje (celkom) z tabuľky 3. – všetky údaje z riadka „Celkom“ v tabuľke č. 3 tohto tlačiva 
iv. Pomerné výsledky – súčin hodnoty uvedenej v bunke „Percento“ a súčtu príslušných údajov 

uvádzaných v riadkoch „“Údaje z tabuľky 2.“ a „“Údaje (celkom) z tabuľky 3.“ 
 

„Tabuľka o partnerstve“ 

Percento: 30 
Počet  

pracovníkov (RPJ) 

Ročný obrat  
(v EUR)Chyba! Záložka nie je 

definovaná. 

Bilančná suma 
(v EUR)Chyba! Záložka nie je definovaná. 

Údaje z tabuľky 2. 6 3 003 000,00 2 190 000,00 

Údaje (celkom) z tabuľky 3. 0 0,00 0,00 

Pomerné výsledky 1,8 900 900,00 657 000,00 

Údaje z riadku Pomerné výsledky sa zapisujú aj do tabuľky A v prílohe A 
 

                                                 
6 Uplatňuje sa podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach, podľa toho, ktorý je väčší. K tomuto vlastníctvu by sa malo pridať vlastníctvo každého 

prepojeného podniku v danom podniku (definícia, článok 3 ods. 2 prvý pododsek). 


