Partner verejného sektora: BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o.
IČO: 36 030 686
Sídlo: Technická ulica 6, Banská Bystrica 974 01, Slovenská
republika
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Banská
Bystrica
oddiel: Sro, vložka číslo: 5426/S
(ďalej len „partner verejného sektora“)
Oprávnená osoba:

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
so sídlom Štúrova 3, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 099 175
JUDr. Maroš Jakubek, advokát SAK č. 7223 a konateľ
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Dátum spracovania:

4. júna 2018

VEC:

Verifikačný dokument
Vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.  advokátska kancelária
Štúrova 3, 811 02 Bratislava, Slovenská republika  IČO: 50 099 175  DIČ: 2120179204  IČ DPH: SK 2120179204
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  oddiel: Sro  vložka číslo: 107954/B
Bankové spojenie  IBAN: SK77 0900 0000 0050 8074 7843  BIC: GIBASKBX
Kontakty  Tel: 00421 949 250 707  e-mail: maros@jakubek.sk  web: www.jakubek.sk

1.

Dokumenty, ktoré tvorili podklad pre
identifikácie konečného užívateľa výhod

overenie

1.1.

Na účely vyhotovenia verifikačného dokumentu a identifikácie konečného užívateľa
výhod v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora v platnom znení, si oprávnená osoba obstarala najmä tieto
dokumenty:
1.1.1. Aktuálny výpis z Obchodného registra BURGMAIER Precision Slovakia,
s.r.o., IČO: 36 030 686.
1.1.2. Spoločenská zmluva v aktuálnom znení.
1.1.3. Vyhlásenie partnera verejného sektora.
1.1.4. Vyhlásenie konečných užívateľov výhod.
1.1.5. Osobný pohovor s konateľom partnera verejného sektora.
1.1.6. Údaje o materských spoločnostiach: Schick GmbH + Co. KG a Burgmaier
Precision Verwaltungs, s.r.o., vrátane zakladateľskej listiny spoločnosti,
výpisu z obchodného registra spoločnosti a zoznamu spoločníkov.
1.1.7. Údaje o spoločnosti Schick Beteiligungsgesellschaft mbH, vrátane
zakladateľskej listiny spoločnosti, výpisu z obchodného registra spoločnosti
a zoznamu spoločníkov.
1.1.8. Identifikačné doklady konečných užívateľov výhod k nahliadnutiu.
1.1.9. Lustrácia partnera verejného sektora v dostupných informačných systémoch.

2.

Vlastnícka
sektora

a riadiaca

štruktúra

partnera

verejného

2.1.

Na základe uvedených dokumentov a informácií oprávnená osoba zistila tento
skutkový stav:
2.1.1. Partner verejného sektora je slovenskou obchodnou spoločnosťou, spoločnosťou
s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je v sume 206 639 EUR a je
tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov:
2.1.1.1.

Schick GmbH + Co. KG (obchodná spoločnosť založená podľa
právneho poriadku Spolkovej republiky Nemecko), so sídlom
Hauptstrasse 100-106, Allmendingen 896 04, Spolková republika
Nemecko, zápis číslo HRA 490565, ktorá vlastní obchodný podiel
zodpovedajúci vkladu v nominálnej sume 205 643 EUR a

2.1.1.2. Burgmaier Precision Verwaltungs, s.r.o. (obchodná spoločnosť
založená podľa slovenského právneho poriadku), so sídlom Technická
ulica 6, Banská Bystrica 974 01, IČO: 36 636 703, ktorá vlastní obchodný
podiel zodpovedajúci vkladu v nominálnej sume 996 EUR.
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Výške obchodného podielu zodpovedajú práva a povinnosti spoločníka.
2.1.2. Minoritný spoločník partnera verejného sektora, obchodná spoločnosť
Burgmaier Precision Verwaltungs, s.r.o. (obchodná spoločnosť založená podľa
slovenského právneho poriadku), so sídlom Technická ulica 6, Banská Bystrica
974 01, IČO: 36 636 703, ma základné imanie v sume 6 639,00 EUR, ktoré je
tvorené vkladom jediného spoločníka – zahraničnou právnickou osobou Schick
GmbH + Co. KG (obchodná spoločnosť založená podľa právneho poriadku
Spolkovej republiky Nemecko), so sídlom Hauptstrasse 100-106, Allmendingen
896 04, Spolková republika Nemecko, zápis číslo HRA 490565.
2.1.3. Zahraničná právnická osoba Schick GmbH + Co. KG (obchodná spoločnosť
založená podľa právneho poriadku Spolkovej republiky Nemecko), so sídlom
Hauptstrasse 100-106, Allmendingen 896 04, Spolková republika Nemecko,
zápis číslo HRA 490565 je komanditnou spoločnosťou, v ktorej:
2.1.3.1. jediným komplementárom je zahraničná právnická osoba Schick
Beteiligungsgesellschaft mbH, ktorej jediným spoločníkom je
zahraničná právnická osoba Schick GmbH + Co. KG (obchodná
spoločnosť založená podľa právneho poriadku Spolkovej republiky
Nemecko), so sídlom Hauptstrasse 100-106, Allmendingen 896 04,
Spolková republika Nemecko, zápis číslo HRA 490565.
2.1.3.2. komanditistami sú tieto fyzické osoby:
• pani Elisabeth Maria Schick-Burgmaier, štátna príslušnosť
Spolková republika Nemecko, ktorá je vlastníkom 400,00 EUR zo
základného imania 20.000,00 EUR, čo zodpovedá 2 % majetkovej
účasti (vzhľadom na veľkosť podielu ďalšie osobné údaje
nezverejňujeme).
• pán Bruno Anton Schick, štátna príslušnosť Spolková republika
Nemecko, ktorý je vlastníkom 400,00 EUR zo základného imania
20.000,00 EUR, čo zodpovedá 2 % majetkovej účasti (vzhľadom
na veľkosť podielu ďalšie osobné údaje nezverejňujeme).
• pán Bruno Otmar Schick, narodený dňa 4.9.1971, bytom
Wolfgangstrasse 17, 60322 Frankfurt nad Mohanom, Spolková
republika Nemecko, štátna príslušnosť Spolková republika
Nemecko, ktorý je vlastníkom 5.520,00 EUR zo základného
imania 20.000,00 EUR, čo zodpovedá 27,6 % majetkovej účasti.
• pán Florian Georg Schick, narodený dňa 22.4.1974, bytom Am
Normannenplatz 34, 81925 Mníchov, Spolková republika
Nemecko, štátna príslušnosť Spolková republika Nemecko, ktorý
je vlastníkom 5.520,00 EUR zo základného imania 20.000,00 EUR,
čo zodpovedá 27,6 % majetkovej účasti.
• pán Karl-Hugo Schick, narodený dňa 14.11.1969, bytom
Querqueviller Ring 32, 89604 Allmendingen, Spolková republika
Nemecko, štátna príslušnosť Spolková republika Nemecko, ktorý
je vlastníkom 8.160,00 EUR zo základného imania 20.000,00 EUR,
čo zodpovedá 40,8 % majetkovej účasti.
Zisk sa medzi komanditistov spoločnosti delí podľa výšky ich
obchodných podielov.
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2.2.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú konatelia spoločnosti:
2.2.1. Karl-Hugo Schick, narodený dňa 14.11.1969, bytom Querqueviller Ring 32,
89604 Allmendingen, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť Spolková
republika Nemecko.
2.2.2. Gunnar Dieter Deichmann, narodený dňa 06.09.1966, bytom Kanalstraße 22,
73252 Lenningen, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť Spolková
republika Nemecko.
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

2.3.

Spoločnosť (partner verejného sektora) nemá zriadenú dozornú radu.

3.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

3.1.

Za konečného užívateľa výhod bol na základe dokumentov podľa článku 1 a podľa
údajov obsiahnutých v článku 2 identifikovaný:
3.1.1. pán Bruno Otmar Schick, narodený dňa 4.9.1971, bytom Wolfgangstrasse 17,
60322 Frankfurt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko, štátna
príslušnosť Spolková republika Nemecko, nie je verejným funkcionárom
v Slovenskej republike, a za konečného užívateľa výhod je považovaný
z dôvodu, že je osobou, ktorá má:
3.1.1.1. nepriamy podiel 27,6 % hlasovacích práv na spoločnosti (vrátane práv
na menovanie a odvolávanie členov štatutárnych, riadiacich, dozorných
a kontrolných orgánov spoločnosti);
3.1.1.2. nepriamy podiel 27,5 % na hospodárskom prospechu spoločnosti.
3.1.2. pán Florian Georg Schick, narodený dňa 22.4.1974, bytom Am
Normannenplatz 34, 81925 Mníchov, Spolková republika Nemecko, štátna
príslušnosť Spolková republika Nemecko, nie je verejným funkcionárom
v Slovenskej republike, a za konečného užívateľa výhod je považovaný
z dôvodu, že je osobou, ktorá má:
3.1.2.1. nepriamy podiel 27,6 % hlasovacích práv na spoločnosti (vrátane práv
na menovanie a odvolávanie členov štatutárnych, riadiacich, dozorných
a kontrolných orgánov spoločnosti);
3.1.2.2. nepriamy podiel 27,5 % na hospodárskom prospechu spoločnosti.
3.1.3. pán Karl-Hugo Schick, narodený dňa 14.11.1969, bytom Querqueviller Ring 32,
89604 Allmendingen, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť Spolková
republika Nemecko, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, a za
konečného užívateľa výhod je považovaný z dôvodu, že je osobou, ktorá má:
3.1.3.1. nepriamy podiel 40,8 % hlasovacích práv na spoločnosti (vrátane práv
na menovanie a odvolávanie členov štatutárnych, riadiacich, dozorných
a kontrolných orgánov spoločnosti);
3.1.3.2. nepriamy podiel 40,8 % na hospodárskom prospechu spoločnosti.
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3.2.

pani Elisabeth Maria Schick-Burgmaier, štátna príslušnosť Spolková republika
Nemecko, ktorá je vlastníkom 2 % majetkovej účasti (vzhľadom na veľkosť podielu
ďalšie osobné údaje nezverejňujeme), nedosahuje zákonom stanovený limit na to, aby
bola považovaná za konečného užívateľa výhod.

3.3.

pán Bruno Anton Schick, štátna príslušnosť Spolková republika Nemecko, ktorý je
vlastníkom 2 % majetkovej účasti (vzhľadom na veľkosť podielu ďalšie osobné údaje
nezverejňujeme), nedosahuje zákonom stanovený limit na to, aby bol považovaný za
konečného užívateľa výhod.

3.4.

Iná osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.

3.5.

Konateľ partnera verejného sektora a tiež konečný užívateľ výhod partnera verejného
sektora vierohodným spôsobom vyhlásil a preukázal, že žiadna ďalšia osoba
nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť identifikovaná za konečného užívateľa
výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení. Iné
skutočnosti neboli zistené ani z dokladov obstaraných oprávnenou osobou.

4.

Zoznam
verejných
funkcionárov
vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera
verejného sektora,

4.1.

Vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je osoba, ktorá je
verejným funkcionárom v Slovenskej republike, podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

5.

Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra
partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
v platnom znení

5.1.

Na partnera verejného sektora sa nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

6.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

6.1.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a koneční užívatelia výhod
identifikovaní vo verifikačnom dokumente boli identifikovaní postupom podľa
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu.
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6.2.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa
článku 1 verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila
predpísaným spôsobom.

6.3.

Verifikačný dokument bol vytvorený na účely zápisu partnera verejného sektora do
registra partnerov verejného sektora.

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
JUDr. Maroš Jakubek
konateľ spoločnosti a advokát SAK č. 7223
(podpis oprávnenej osoby)
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