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TLAČIVO O PREPOJENÍ - PARTNER 
(platí len pre podniky prepojené s partnerským podnikom žiadajúceho podniku, ktoré nie sú zahrnuté 

na základe konsolidácie v tabuľke č. 2 v tlačive o partnerstve) 
 

1. Identifikácia partnera 
 
Názov:  Podnik G 
Adresa (sídla): Laborecká 25, 052 01 Spišská Nová Ves 
IČO:  13233353 
 
2. Presná identifikácia prepojeného 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 

 
3. Údaje o 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 

 

Tieto údaje sa zapisujú aj do tabuľky č. 3 Hrubé údaje o prepojených podnikoch partnerského uvedeného v tabuľke 2 
tlačiva o partnerstve. 

Údaje o podnikoch, ktoré sú prepojené s partnerským podnikom žiadajúceho podniku, sa odvodzujú 
z účtovnej závierky a iných konsolidovaných údajov, ak sú k dispozícii.  

Partnerské podniky prepojeného podniku uvedeného na tomto tlačive, pokiaľ už neboli pridané na základe 
konsolidácie, sa už ďalej nepovažujú za partnerské podniky žiadajúceho podniku. 
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TLAČIVO O PREPOJENÍ - PARTNER 

(platí len pre podniky prepojené s partnerským podnikom žiadajúceho podniku, ktoré nie sú zahrnuté 
na základe konsolidácie v tabuľke č. 2 v tlačive o partnerstve) 

 
1. Identifikácia partnera 
 
Názov:  Podnik H 
Adresa (sídla): Katkin park 9, 040 11 Košice 
IČO:  62828269 
 
2. Presná identifikácia prepojeného 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 

 
3. Údaje o 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 

 

Tieto údaje sa zapisujú aj do tabuľky č. 3 Hrubé údaje o prepojených podnikoch partnerského uvedeného v tabuľke 2 
tlačiva o partnerstve. 

Údaje o podnikoch, ktoré sú prepojené s partnerským podnikom žiadajúceho podniku, sa odvodzujú 
z účtovnej závierky a iných konsolidovaných údajov, ak sú k dispozícii.  

Partnerské podniky prepojeného podniku uvedeného na tomto tlačive, pokiaľ už neboli pridané na základe 
konsolidácie, sa už ďalej nepovažujú za partnerské podniky žiadajúceho podniku. 
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TLAČIVO O PREPOJENÍ - PARTNER 

(platí len pre podniky prepojené s partnerským podnikom žiadajúceho podniku, ktoré nie sú zahrnuté 
na základe konsolidácie v tabuľke č. 2 v tlačive o partnerstve) 

 
1. Identifikácia partnera 
 
Názov:  Podnik P 
Adresa (sídla): Lomená 21, 040 01 Košice 
IČO:  87460281 
 
2. Presná identifikácia prepojeného podniku 
 
Názov:  Podnik D 
Adresa (sídla): Bottova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO:  71323889 
 
Štatutárny orgánChyba! Záložka nie je definovaná.: 
 

Meno a priezvisko Titul 

Pithoová Lenka   

 
 
Spoločníci/akcionáriChyba! Záložka nie je definovaná. 

Meno a priezvisko / 
názov spoločnosti 

Dátum narodenia / 
IČO 

majetkový podiel / 
hlasovacie práva v % 

Pithoová Lenka 2.1.1953 30 

Podnik S 42792900 70 

 
3. Údaje o 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. 

3 120 000,00 120 000,00 

 

Tieto údaje sa zapisujú aj do tabuľky č. 3 Hrubé údaje o prepojených podnikoch partnerského uvedeného v tabuľke 2 
tlačiva o partnerstve. 

Údaje o podnikoch, ktoré sú prepojené s partnerským podnikom žiadajúceho podniku, sa odvodzujú 
z účtovnej závierky a iných konsolidovaných údajov, ak sú k dispozícii.  

Partnerské podniky prepojeného podniku uvedeného na tomto tlačive, pokiaľ už neboli pridané na základe 
konsolidácie, sa už ďalej nepovažujú za partnerské podniky žiadajúceho podniku. 
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TLAČIVO O PREPOJENÍ - PARTNER 

(platí len pre podniky prepojené s partnerským podnikom žiadajúceho podniku, ktoré nie sú zahrnuté 
na základe konsolidácie v tabuľke č. 2 v tlačive o partnerstve) 

 
1. Identifikácia partnera 
 
Názov:  Podnik P 
Adresa (sídla): Lomená 21, 040 01 Košice 
IČO:  87460281 
 
2. Presná identifikácia prepojeného podniku 
 
Názov:  Podnik S 
Adresa (sídla): Čerešňová 68, 080 01 Prešov 
IČO:  42792900 
 
Štatutárny orgánChyba! Záložka nie je definovaná.: 
 

Meno a priezvisko Titul 

Onlojková Anna   

 
 
Spoločníci/akcionáriChyba! Záložka nie je definovaná. 

Meno a priezvisko / 
názov spoločnosti 

Dátum narodenia / 
IČO 

majetkový podiel / 
hlasovacie práva v % 

Onlojková Anna 14.4.1960 30 

Podnik P 87460281 70 

 
3. Údaje o 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. 

9 1 485 000,00 2 487 000,00 

 

Tieto údaje sa zapisujú aj do tabuľky č. 3 Hrubé údaje o prepojených podnikoch partnerského uvedeného v tabuľke 2 
tlačiva o partnerstve. 

Údaje o podnikoch, ktoré sú prepojené s partnerským podnikom žiadajúceho podniku, sa odvodzujú 
z účtovnej závierky a iných konsolidovaných údajov, ak sú k dispozícii.  

Partnerské podniky prepojeného podniku uvedeného na tomto tlačive, pokiaľ už neboli pridané na základe 
konsolidácie, sa už ďalej nepovažujú za partnerské podniky žiadajúceho podniku. 
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TLAČIVO O PREPOJENÍ - PARTNER 

(platí len pre podniky prepojené s partnerským podnikom žiadajúceho podniku, ktoré nie sú zahrnuté 
na základe konsolidácie v tabuľke č. 2 v tlačive o partnerstve) 

 
1. Identifikácia partnera 
 
Názov:  Podnik I 
Adresa (sídla): Braneckého 56, 949 01 Nitra 
IČO:  17228882 
 
2. Presná identifikácia prepojeného podniku 
 
Názov:  Podnik K 
Adresa (sídla): M.Jankolu 5, 036 01 Martin 
IČO:  81436224 
 
Štatutárny orgánChyba! Záložka nie je definovaná.: 
 

Meno a priezvisko Titul 

Bahtošová Marcela   

 
 
Spoločníci/akcionáriChyba! Záložka nie je definovaná. 

Meno a priezvisko / 
názov spoločnosti 

Dátum narodenia / 
IČO 

majetkový podiel / 
hlasovacie práva v % 

Bahtošová Marcela 24.9.1980 100 

 
3. Údaje o 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 1 773 000,00 2 367 000,00 

 

Tieto údaje sa zapisujú aj do tabuľky č. 3 Hrubé údaje o prepojených podnikoch partnerského uvedeného v tabuľke 2 
tlačiva o partnerstve. 

Údaje o podnikoch, ktoré sú prepojené s partnerským podnikom žiadajúceho podniku, sa odvodzujú 
z účtovnej závierky a iných konsolidovaných údajov, ak sú k dispozícii.  

Partnerské podniky prepojeného podniku uvedeného na tomto tlačive, pokiaľ už neboli pridané na základe 
konsolidácie, sa už ďalej nepovažujú za partnerské podniky žiadajúceho podniku. 
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TLAČIVO O PREPOJENÍ - PARTNER 
(platí len pre podniky prepojené s partnerským podnikom žiadajúceho podniku, ktoré nie sú zahrnuté 

na základe konsolidácie v tabuľke č. 2 v tlačive o partnerstve) 
 

1. Identifikácia partnera 
 
Názov:  Podnik I 
Adresa (sídla): Braneckého 56, 949 01 Nitra 
IČO:  17228882 
 
2. Presná identifikácia prepojeného podniku 
 
Názov:  Podnik M 
Adresa (sídla): Poľná 20, 984 01 Lučenec 
IČO:  17213823 
 
Štatutárny orgánChyba! Záložka nie je definovaná.: 
 

Meno a priezvisko Titul 

Spehná Alica   

 
 
Spoločníci/akcionáriChyba! Záložka nie je definovaná. 

Meno a priezvisko / 
názov spoločnosti 

Dátum narodenia / 
IČO 

majetkový podiel / 
hlasovacie práva v % 

Spehná Alica 13.5.1946 40 

Podnik K 81436224 60 

 
3. Údaje o 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. 

11 2 954 000,00 2 532 000,00 

 

Tieto údaje sa zapisujú aj do tabuľky č. 3 Hrubé údaje o prepojených podnikoch partnerského uvedeného v tabuľke 2 
tlačiva o partnerstve. 

Údaje o podnikoch, ktoré sú prepojené s partnerským podnikom žiadajúceho podniku, sa odvodzujú 
z účtovnej závierky a iných konsolidovaných údajov, ak sú k dispozícii.  

Partnerské podniky prepojeného podniku uvedeného na tomto tlačive, pokiaľ už neboli pridané na základe 
konsolidácie, sa už ďalej nepovažujú za partnerské podniky žiadajúceho podniku. 


