
Príloha: Prehlásenie 

pre účely posúdenia obchodného partnera 

Čestne prehlasujem, že  

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – nepodnikateľ) 

Meno a priezvisko:       

Trvalý pobyt:       

Dátum narodenia:       

 

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – podnikateľ) 

Meno a priezvisko:       

Trvalý pobyt:       

Obchodné meno:       

Miesto podnikania:       

IČO:       

DIČ:       

IČ DPH:       

 

(použije sa, ak je obchodným partnerom právnická osoba) 

Obchodné meno: 88 Doppio s.r.o. 

Štatutárny orgán: konateľ - Milová Monika 

Sídlo: Višňové 377, 013 23 Višňové 

IČO: 51 272 873 

DIČ: 2120660630 

IČ DPH:       

 

(zaškrtnite  x) 

 je od       (uveďte dátum DD.MM.RRRR) 

 nie je 

 nie je, ale bol/bola od       do        
 

závislou osobou voči spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme 

„ŽSR“ v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). 

Každú zmenu súvisiacu s prepojením voči ŽSR oznámim do 5 dní odo dňa jej vzniku. 

Skupina závislosti (zaškrtnite  x): 

 Personálne prepojenie 

 Majetkové prepojenie 

 

V Žiline ,dňa 26.2.2018  Milová Monika - konateľ  

 Meno a priezvisko  

 funkcia  



Príloha: Prehlásenie 

pre účely posúdenia obchodného partnera 

Vysvetlivky: 

Závislou osobou (§2 písm. n) ZDP) sa rozumie blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho 

zákonníka) alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.  

Blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka) 

1. V zmysle §116 Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, 

súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby 

sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako 

vlastnú ujmu. 

2. V zmysle §117 Občianskeho zákonníka stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu 

zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od 

najbližšieho spoločného predka. 

Ekonomickým alebo personálnym prepojením (§2 písm. o) ZDP) sa rozumie účasť osoby na 

majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod 

kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy 

majetkový podiel, pričom  

1. účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25% priamy alebo nepriamy podiel 

alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom  

· nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených 

stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi  

 a 

· nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy odvodený 

podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej 

osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb, z ktorých 

každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby; ak výška nepriameho 

odvodeného podielu presahuje 50%, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška 

počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu, 

2. účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných 

orgánov obchodnej spoločnosti alebo družstva k tejto obchodnej spoločnosti alebo družstvu. 

Iným prepojením (§2 písm. p) ZDP) sa rozumie obchodný vzťah vytvorený predovšetkým 

na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty. 

 


