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Všeobecné informácie o Uchádzačovi 

 

Obchodné meno/ názov Uchádzača 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 

 
Sídlo/miesto podnikania Uchádzača 
(adresa sídla alebo miesta podnikania Uchádzača) 

Štefánikova 27,  814 99 Bratislava 

 
IČO 

00 682 420 

 
Právna forma 

akciová spoločnosť 

 
Zápis Uchádzača v obchodnom registri 
(označenie obchodného registra/ inej evidencie, do ktorej je Uchádzač zapísaný podľa 
právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, číslo zápisu alebo údaj o zápise do 
registra/evidencie) 

Obchodný register Slovenskej republiky, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3010/B 

 
Štát 
(názov štátu, podľa ktorého právneho poriadku bol Uchádzač založený) 

Slovenská republika 

 
Zoznam osôb oprávnených konať v mene Uchádzača  

Ing. Dušan Tomašec - predseda predstavenstva 
Ing. Peter Ševčovic - podpredseda predstavenstva 
Ing. Pavol Komzala - člen predstavenstva 
Ing. Emil Pišta - člen predstavenstva 
Ing. Zoltán Gyurász - člen predstavenstva 

 
Kontaktné údaje Uchádzača 
(údaje na kontaktnú osobu, ktorej Verejný obstarávateľ doručuje dokumenty v rámci 
Verejného obstarávania) 

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Topolčány 

Telefónne číslo: 02/57292134  (0903442391) 

FAX: 02/57292173 

E -mail: juraj.topolcany@szrb.sk 

 
 
V Bratislave dňa 26.2.2018 
 

Za Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a. s. 

 

Ing. Peter Ševčovic Ing. Pavol Komzala 

podpredseda predstavenstva člen predstavenstva 
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Vyhlásenia Uchádzača 

 

Uchádzač Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27,  814 99 Bratislava, 

Obchodný register Slovenskej republiky Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3010/B, IČO 00 682 420, 

zastúpený Ing. Petrom Ševčovicom,                                                 a Ing. Pavlom Komzalom,   

 

 

týmto vyhlasuje/ú, že 

 

Uchádzač porozumel Záverečnému informatívnemu dokumentu, súhlasí s podmienkami 

uvedenými v Záverečnom informatívnom dokumente a všetky vyhlásenia, potvrdenia, 

doklady, dokumenty a údaje uvedené v Ponuke na predmet zákazky „Výber finančného 

sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Úver s rozdelením 

portfóliového rizika (Portfolio Risk Sharing Loan – PRSL)“ sú pravdivé a úplné. 

 

V Bratislave dňa 26.2.2018 

 

 

Za Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a. s. 

 

 

 

 

Ing. Peter Ševčovic Ing. Pavol Komzala 

podpredseda predstavenstva člen predstavenstva 

 
 
 


