Verifikačný dokument
vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Verifikačný dokument“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:
obchodné meno:

Mgr. Michal Gubric, advokát

sídlo:

Zvonová 880/19, 969 01 Banská Štiavnica, SR

IČO:

506 522 49

DIČ:

112 253 7779

č. zápisu S.A.K.

7532

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA
obchodné meno:

Brantner Poprad s.r.o.

sídlo:

Nová 76, 058 01 Poprad SR

IČO:

36 444 618

Základné imanie:

165 970 EUR

Rozsah splatenia:

165 970 EUR
zápis v Obchodnom registri:
Okresný súd Prešov, Odd.: Sro, vložka č.: 10137/P
V zmysle časti VI. § 30 Úplného znenia spoločenskej zmluvy
spoločnosti Brantner Poprad s.r.o. zo dňa 13.12.2017: „Čistý
zisk spoločnosti vykázaný ročnou účtovnou závierkou, t.j.
zisk, ktorý zostal po odvode daní a poplatkov, sa použije
Deľba zisku (právo na hosp. podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí:
prospech)
a) na prídel do rezervného fondu podľa § 22 tejto zmluvy,
b) na iné účely stanovené valným zhromaždením,
c) na prídel do iných fondov v spoločnosti, ak budú zriadené,
d) na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v pomere
zodpovedajúcom ich splateným vkladom.“
V zmysle časti III. § 15 ods. 2 Úplného znenia spoločenskej
Podiel na hlasovacích právach zmluvy spoločnosti Brantner Poprad s.r.o. zo dňa 13.12.2017:
spoločnosti:
„Každý spoločník má pri hlasovaní na valnom zhromaždení
1 hlas na každých 331,94 EUR svojho vkladu“
(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo aj ako „PVS“)
Oprávnená osoba týmto ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“),
týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 ZRPVS predkladá Okresnému súdu Žilina ako registrujúcemu
orgánu v zmysle § 3 ods. 1 ZRPVS tento Verifikačný dokument vo vzťahu k overeniu a identifikácie
konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktorý sú konečnými užívateľmi výhod podľa
zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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I.
ODÔVODNENIE INFORMÁCIÍ IDENTIFIKOVANIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV
VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na základe
nasledovných údajov, dokladov a informácií získaných Oprávnenou osobou:
1.

BRANTNER Poprad s.r.o.
a) Úplne znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti BRANTNER Poprad s.r.o. zo dňa
13.12.2017, t.j. aktuálne znenie platné ku dňu vypracovania Verifikačného dokumentu;
b) Výpis z obchodného registra SR o PVS zo dňa 07.01.2019;
c) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu PVS zo dňa 02.01.2019.
Z uvedených dokumentov sú zrejmé informácie, že:
(i)

spoločníkmi PVS sú:
-

obchodná spoločnosť Brantner Slovakia Holding GmbH so sídlom: Dr. Franz
Wilhelm-Straße1, 3500 Krems an der Donau, Rakúska republika, Identifikačné číslo:
FN254416 t, zapísaná v Obchodnom registri Krajinského súdu Krems an der Donau
(ďalej len „Brantner Slovakia Holding GmbH“), výška vkladu spoločníka Brantner
Slovakia Holding GmbH predstavuje 149 373 EUR, vklad splatený v rozsahu 149 373
EUR;

-

Mesto Poprad so sídlom Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, SR, IČO:
00 326 470 (ďalej len „Mesto Poprad“), výška vkladu spoločníka Mesto Poprad
predstavuje 16 597 EUR, vklad splatený v rozsahu 16 597 EUR;

(ii)

spoločník Brantner Slovakia Holding GmbH má 90% podiel na základnom imaní, zisku
a hlasovacích právach PVS;

(iii)

spoločník Mesto Poprad má 10% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach
PVS;

(iv)

PVS nemá iného spoločníka ako vyššie uvedených spoločníkov spoločnosti (vrátane
tichého spoločenstva);

(v)

žiadna z osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ústavného zákona SR č. 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2. Mesto Poprad
Mesto Poprad je právnickou osobou bez ďalšej vlastníckej štruktúry, v ktorej nemá žiadna fyzická
osoba priamy alebo nepriamy podiel uvedený v ust. § 6a ods. 1, písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (v rámci definície priameho a nepriameho
podielu vyplývajúcej z článku 3, bod 6.20 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania
špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a
smernica Komisie 2006/70/ES).
Z ustanovenia §11 ods. 4, písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že
mestské zastupiteľstvo (ako zastupiteľský zbor Mesta Poprad zložený zo zvolených poslancov)
rozhoduje ako kolektívny orgán Mesta Poprad, okrem iného aj o zakladaní a zrušovaní
obchodných spoločností a iných právnických osôb a o schvaľovaní zástupcov obce (Mesta
Poprad) do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj o schvaľovaní majetkovej účasti obce
(Mesta Poprad) v právnickej osobe. Z citovaného ustanovenia a zároveň aj z veľkosti podielu
spoločníka Mesta Poprad na hlasovacích právach PVS (10%) vyplýva, že členovia mestského
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zastupiteľstva Mesta Poprad nemajú právo (aj keby konali v zhode) vymenovať, inak ustanoviť
alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán PVS. Samotné právo
vymenovať, resp. odvolať tieto osoby má výlučne valné zhromaždenie PVS. Z uvedeného teda
vyplýva, že poslanci mestského zastupiteľstva (ako fyzické osoby) sa nemôžu považovať za
konečných užívateľov výhod PVS. Uvedené zhodne platí aj o primátorovi Mesta Poprad (teda o
štatutárnom orgáne spoločníka PVS), ktorému Zákon o obecnom zriadení rovnako ani
Spoločenská zmluva PVS nedáva oprávnenia samostatne rozhodovať o vymenovaní, ustanovení
alebo odvolaní štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS.
Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že na strane spoločníka Mesto Poprad nie je možné
identifikovať fyzickú osobu/fyzické osoby, ktoré možno považovať za konečných užívateľov
výhod PVS v zmysle ust. § 6a ods. 1. písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti. Zároveň, na strane spoločníka Mesto Poprad nie je možné
identifikovať fyzickú osobu/fyzické osoby, ktoré je možné považovať za konečných užívateľov
výhod podľa ust. § 6a ods. 2. písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti, nakoľko pri identifikácií konečných užívateľov výhod PVS nie je
naplnená tam obsiahnutá podmienka „ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1
písm. a)“, nakoľko existujú fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritéria konečného užívateľa výhod PVS
podľa ust § 6a ods 1. písm. a) v spojitosti s ust § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
3. Brantner Slovakia Holding GmbH
a) Spoločenská zmluva spoločnosti Brantner Slovakia Holding GmbH (aktuálne znenie ku dňu
19.12.2018);
b) Výpis z obchodného registra Rakúskej republiky o spoločnosti Brantner Slovakia Holding
GmbH zo dňa 19.12.2018;
c) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu Brantner Slovakia Holding GmbH zo dňa 02.01.2019;
Z uvedených dokumentov sú zrejmé informácie, že:
(i)

spoločníkmi spoločnosti Brantner Slovakia Holding GmbH sú:
-

obchodná spoločnosť Brantner Environment Group GmbH, so sídlom: Dr. Franz
Wilhelm-Straße1, 3500 Krems an der Donau, Rakúska republika, Identifikačné číslo:
FN34776 t, zapísaná v Obchodnom registri Krajinského súdu Krems an der Donau
(ďalej len „Brantner Environment Group GmbH“)

-

Meno, priezvisko, titul: Dr. Albert Birkner
Dátum narodenia:
18.10.1969
Adresa trvalého pobytu: Parkring 2, 1010 Viedeň, Rakúska republika

(ii)

spoločník Brantner Environment Group GmbH má 99,8% podiel na základnom imaní,
zisku a hlasovacích právach Brantner Slovakia Holding GmbH;

(iii)

spoločník Dr. Albert Birkner , nar. 18.10.1969, trvale bytom: Parkring 2, 1010 Viedeň,
Rakúska republika má 0,2% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach
Brantner Slovakia Holding GmbH;

(vi)

Brantner Slovakia Holding GmbH nemá iného spoločníka ako vyššie uvedených
spoločníkov spoločnosti (vrátane tichého spoločenstva);

(vii) že žiadna z osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Brantner Slovakia Holding GmbH nie
je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle
ústavného zákona SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.
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4. Brantner Environment Group GmbH
a) Spoločenská zmluva spoločnosti Brantner Environment Group GmbH (aktuálne znenie ku dňu
19.12.2018);
b) Výpis z obchodného registra Rakúskej republiky o spoločnosti Brantner Environment Group
GmbH zo dňa 19.12.2018;
c) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu Brantner Environment Group GmbH zo dňa
02.01.2019;
Z uvedených dokumentov sú zrejmé informácie, že:
(i)

spoločníkmi spoločnosti Brantner Environment Group GmbH sú:
-

obchodná spoločnosť Brantner Abfallwirtschaft GmbH so sídlom: Dr. Franz
Wilhelm-Straße1, 3500 Krems an der Donau, Rakúska republika, Identifikačné číslo:
FN257271 s, zapísaná v Obchodnom registri Krajinského súdu Krems an der Donau
(ďalej len „Brantner Abfallwirtschaft GmbH“)

-

obchodná spoločnosť Brantner Gruppe GmbH so sídlom: Dr. Franz Wilhelm-Straße1,
3500 Krems an der Donau, Rakúska republika, Identifikačné číslo: FN 128972 s,
zapísaná v Obchodnom registri Krajinského súdu Krems an der Donau (ďalej len
„Brantner Gruppe GmbH“)

(ii)

spoločník Brantner Abfallwirtschaft GmbH má 6% podiel na základnom imaní, zisku
a hlasovacích právach Brantner Environment Group GmbH;

(iii)

spoločník Brantner Gruppe GmbH má 94% podiel na základnom imaní, zisku
a hlasovacích právach Brantner Environment Group GmbH;

(viii) Brantner Environment Group GmbH nemá iného spoločníka ako vyššie uvedených
spoločníkov spoločnosti (vrátane tichého spoločenstva);
(ix)

že žiadna z osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Brantner Environment Group GmbH
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle
ústavného zákona SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.

5. Brantner Abfallwirtschaft GmbH
a) Spoločenská zmluva spoločnosti Brantner Abfallwirtschaft GmbH (aktuálne znenie ku dňu
19.12.2018);
b) Výpis z obchodného registra Rakúskej republiky o spoločnosti Brantner Abfallwirtschaft
GmbH zo dňa 19.12.2018;
c) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu Brantner Abfallwirtschaft GmbH zo dňa 02.01.2019;
Z uvedených dokumentov sú zrejmé informácie, že:
(i)

jediným spoločníkom spoločnosti Brantner Abfallwirtschaft GmbH je súkromná nadácia
DANUBIA Privatstiftung so sídlom: Dr. Franz Wilhelm-Straße1, 3500 Krems an der
Donau, Rakúska republika, Identifikačné číslo: FN 154298 i, zapísaná v Obchodnom
registri Krajinského súdu Krems an der Donau (ďalej len „DANUBIA Privatstiftung“)

(ii)

spoločník DANUBIA Privatstiftung má 100% podiel na základnom imaní, zisku
a hlasovacích právach Brantner Abfallwirtschaft GmbH;

(x)

Brantner Abfallwirtschaft GmbH nemá iného spoločníka ako vyššie uvedených
spoločníkov spoločnosti (vrátane tichého spoločenstva);

(xi)

že žiadna z osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Brantner Abfallwirtschaft GmbH nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle
ústavného zákona SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.
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6. Brantner Gruppe GmbH
a) Spoločenská zmluva spoločnosti Brantner Environment Group GmbH (aktuálne znenie ku dňu
19.12.2018);
b) Výpis z obchodného registra Rakúskej republiky o spoločnosti Brantner Gruppe GmbH zo dňa
19.12.2018;
c) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu Brantner Environment Group GmbH zo dňa
02.01.2019;
Z uvedených dokumentov sú zrejmé informácie, že:
(i)

spoločníkmi spoločnosti Brantner Gruppe GmbH sú:
-

súkromná nadácia DANUBIA Privatstiftung so sídlom: Dr. Franz Wilhelm-Straße1,
3500 Krems an der Donau, Rakúska republika, Identifikačné číslo: FN 154298 i,
zapísaná v Obchodnom registri Krajinského súdu Krems an der Donau (ďalej len
„DANUBIA Privatstiftung“)

-

Meno, priezvisko, titul: Birgit Brantner
Dátum narodenia:
14.05.1974
Adresa trvalého pobytu: Dr. Franz Wilhelm Strasse 1, A-3500 Krems an der Donau,
Rakúska republika

-

Meno, priezvisko, titul: Bernd Brantner
Dátum narodenia:
22.11.1977
Adresa trvalého pobytu: Dr. Franz Wilhelm Strasse 1, A-3500 Krems an der Donau,
Rakúska republika

(ii)

spoločník DANUBIA Privatstiftung má 94,8% podiel na základnom imaní, zisku
a hlasovacích právach Brantner Gruppe GmbH;

(iii)

spoločník Birgit Brantner, nar.14.05.1974, trvale bytom Dr. Franz Wilhelm Strasse 1, A3500 Krems an der Donau, Rakúska republika má 2,6% podiel na základnom imaní, zisku
a hlasovacích právach Brantner Gruppe GmbH;

(iv)

spoločník Bernd Brantner, nar. 22.11.1977, trvale bytom Dr. Franz Wilhelm Strasse 1, A3500 Krems an der Donau, Rakúska republika má 2,6% podiel na základnom imaní, zisku
a hlasovacích právach Brantner Gruppe GmbH;

(xii) Brantner Gruppe GmbH nemá iného spoločníka ako vyššie uvedených spoločníkov
spoločnosti (vrátane tichého spoločenstva);
(xiii) že žiadna z osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Brantner Gruppe GmbH nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle
ústavného zákona SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.
7. DANUBIA Privatstiftung
a) Výpis z obchodného registra Rakúskej republiky o súkromnej nadácií
DANUBIA
Privatstiftung so sídlom: Dr. Franz Wilhelm-Straße1, 3500 Krems an der Donau, Rakúska
republika, Identifikačné číslo: FN 154298 i, zapísaná v Obchodnom registri Krajinského súdu
Krems an der Donau zo dňa 19.12.2018;
b) Miestoprísažné vyhlásenie štatutárneho orgánu DANUBIA Privatstiftung zo dňa 14.12.2018;
Z uvedených dokumentov sú zrejmé informácie, že:
(i)

DANUBIA Privatstiftung je súkromná nadácia založená a existujúca podľa práva Rakúskej
republiky, konkrétne rakúskeho Zákona o nadáciách v platnom znení, Zbierka zákonov č.
694/1993

(ii)

DANUBIA Privatstiftung bola založená:
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-

pánom Walterom Brantnerom, nar. 13.12.1940, trvale bytom: Dr. Franz Wilhelm
Strasse 1, A-3500 Krems an der Donau, Rakúska republika;
pánom Berndom Brantnerom, nar. 22.11.1977, trvale bytom: Dr. Franz Wilhelm
Strasse 1, A-3500 Krems an der Donau, Rakúska republika;
pani Birgit Brantnerovou, nar. 14.05.1974, trvale bytom: Dr. Franz Wilhelm Strasse
1, A-3500 Krems an der Donau, Rakúska republika.

(iii)

Oprávnenými DANUBIA Privatstiftung sú:
- pán Walter Brantner, nar. 13.12.1940, trvale bytom: Dr. Franz Wilhelm Strasse 1, A3500 Krems an der Donau, Rakúska republika;
- pán Bernd Brantner, nar. 22.11.1977, trvale bytom: Dr. Franz Wilhelm Strasse 1, A3500 Krems an der Donau, Rakúska republika;
- pani Birgit Brantner, nar. 14.05.1974, trvale bytom: Dr. Franz Wilhelm Strasse 1, A3500 Krems an der Donau, Rakúska republika.
(ďalej spolu aj ako „Oprávnení DANUBIA Privatstiftung“)

(iv)

Oprávnení DANUBIA Privatstiftung obdržia od DANUBIA Privatstiftung finačný
príspevok na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu DANUBIA Privatstiftung
(predstavenstvo).

(v)

DANUBIA Privatstiftung nevydala žiadne akcie, Oprávnení DANUBIA Privatstiftung
nevlastnia žiadne akcie DANUBIA Privatstiftung, Oprávneným DANUBIA Privatstiftung
nevzniká nárok na dividendy a taktiež Oprávnení DANUBIA Privatstiftung nie sú
držiteľmi užívacieho práva.

Zo všetkých predložených dokumentov je zrejmé, že DANUBIA Privatstiftung má v úhrne
85,43% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ktorým je
spoločnosť Brantner Poprad s.r.o.
8. Ostatné informácie
Oprávnenej osobe boli ďalej predložené nasledovné doklady:
a) doklady totožnosti všetkých fyzických osôb, ktoré sú v tomto Verifikačnom dokumente
identifikované ako konečný užívatelia výhod PVS a/alebo ako členovia vlastníckej a riadiacej
štruktúry PVS. Na základe preskúmania a porovnania týchto dokladov so skutočnosťou
v súlade s ust. § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Oprávnená osoba identifikovala jednotlivé fyzické osoby, tak ako sú uvedené v tomto
Verifikačnom dokumente.
b) posledná individuálna riadna účtovná závierka PVS, z ktorej Oprávnená osoba preverila
ekonomický stav PVS.
Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených
v poslednej, riadnej individuálnej účtovnej závierke a zároveň vyhlasuje, že preverila všetky
informácie v čestných vyhláseniach uvádzaných v tomto Verifikačnom dokumente.
II.
IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD
Po preskúmaní všetkých podkladov a informácií uvedených v článku I. tohto Verifikačného
dokumentu, na základe skutočností z podkladov a informácií vyplývajúcich a na základe overenia
skutočností vyplývajúcich z podkladov a informácií v uvedených v článku I. tohto Verifikačného
dokumentu, Oprávnená osoba dospela k záveru, že vzhľadom na skutočnosť, že zakladatelia
DANUBIA Privatstiftung a teda Oprávnení DANUBIA Privatstiftung konajú v zhode resp. spoločným
Strana 6 z 11

postupom, sa v zmysle ust. § 6a ods. 3 v spojitosti s ust. § 6a ods. 1. písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za konečných užívateľov výhod
Partnera verejného sektora sa považujú:

Konečný užívateľ výhod
Meno priezvisko, titul
Adresa trvalého pobytu
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár SR:
Verejná funkcia SR:
Doklad totožnosti:
Konečný užívateľ výhod
Meno priezvisko, titul
Adresa trvalého pobytu
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár SR:
Verejná funkcia SR:
Doklad totožnosti:
Konečný užívateľ výhod
meno priezvisko, titul
adresa trvalého pobytu
dátum narodenia:
štátna príslušnosť:
verejný funkcionár SR:
verejná funkcia SR:
doklad totožnosti:

Walter Brantner
Dr. Franz Wilhelm Strasse 1, A-3500 Krems an der
Donau, Rakúska republika
13.12.1940
Rakúska republika
NIE
NIE
Cestovný pas

Bernd Brantner
Dr. Franz Wilhelm Strasse 1, A-3500 Krems an der
Donau, Rakúska republika
22.11.1977
Rakúska republika
NIE
NIE
Cestovný pas

Birgit Brantner
Dr. Franz Wilhelm Strasse 1, A-3500 Krems an der
Donau, Rakúska republika
14.05.1974
Rakúska republika
NIE
NIE
Cestovný pas

III.
VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
III.I.

Partner verejného sektora:
PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA
obchodné meno:
Brantner Poprad s.r.o.
sídlo:
Nová 76, 058 01 Poprad, SR
identifikačné číslo:
36 444 618
register zápisu:
Obchodný register Okresného súdu Prešov
číslo zápisu:
Odd.: Sro, vložka č.: 10137/P
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III.II.

Spoločníci PVS:

1. Spoločník PVS
obchodné meno:

vlastnícky podiel:

Brantner Slovakia Holding GmbH
Dr. Franz Wilhelm-Straße1, 3500 Krems an der
Donau, Rakúska republika
FN254416 t
Obchodnom registri Krajinského súdu Krems an der
Donau
90%

2. Spoločník PVS
obchodné meno:
sídlo:
identifikačné číslo:
vlastnícky podiel:

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, SR
00 326 470
10%

sídlo:
identifikačné číslo:
register zápisu:

III.III

Spoločníci Brantner Slovakia Holding GmbH

1. Spoločník Brantner Slovakia Holding GmbH
obchodné meno:
Brantner Environment Group GmbH
Dr. Franz Wilhelm-Straße1, 3500 Krems an der
sídlo:
Donau, Rakúska republika
identifikačné číslo:
FN34776 t
Obchodnom registri Krajinského súdu Krems an der
register zápisu:
Donau
vlastnícky podiel:
99,8%
2. Spoločník Brantner Slovakia Holding GmbH
meno a priezvisko
Dr. Albert Birkner
adresa trvalého pobytu
Parkring 2, 1010 Viedeň, Rakúska republika
dátum narodenia:
18.10.1969
vlastnícky podiel na PVS:
0,2%

III.IV

Spoločníci Brantner Environment Group GmbH

1. Spoločník Brantner Environment Group GmbH
obchodné meno:
Brantner Abfallwirtschaft GmbH
Dr. Franz Wilhelm-Straße1, 3500 Krems an der
sídlo:
Donau, Rakúska republika
identifikačné číslo:
FN257271 s
Obchodnom registri Krajinského súdu Krems an der
register zápisu:
Donau
vlastnícky podiel:
6%
2. Spoločník Brantner Environment Group GmbH
obchodné meno:
Brantner Gruppe GmbH
Dr. Franz Wilhelm-Straße1, 3500 Krems an der
sídlo:
Donau, Rakúska republika
identifikačné číslo:
FN128972 s
Obchodnom registri Krajinského súdu Krems an der
register zápisu:
Donau
vlastnícky podiel:
94%
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III.V

Jediný spoločník Brantner Abfallwirtschaft GmbH

Jediný Spoločník Brantner Abfallwirtschaft GmbH
obchodné meno:
DANUBIA Privatstiftung
Dr. Franz Wilhelm-Straße1, 3500 Krems an der
sídlo:
Donau, Rakúska republika
identifikačné číslo:
FN 154298 i
Obchodnom registri Krajinského súdu Krems an der
register zápisu:
Donau
vlastnícky podiel:
100%

III.VI

Spoločníci Brantner Gruppe GmbH

1. Spoločník Brantner Gruppe GmbH
obchodné meno:
DANUBIA Privatstiftung
Dr. Franz Wilhelm-Straße1, 3500 Krems an der
sídlo:
Donau, Rakúska republika
identifikačné číslo:
FN 154298 i
Obchodnom registri Krajinského súdu Krems an der
register zápisu:
Donau
vlastnícky podiel:
94,8%
2. Spoločník Brantner Gruppe GmbH
meno a priezvisko
Birgit Brantner
Dr. Franz Wilhelm Strasse 1, A-3500 Krems an der
adresa trvalého pobytu
Donau, Rakúska republika
dátum narodenia:
14.05.1974
vlastnícky podiel na PVS:
2,6%
3. Spoločník Brantner Gruppe GmbH
meno a priezvisko
Bernd Brantner
Dr. Franz Wilhelm Strasse 1, A-3500 Krems an der
adresa trvalého pobytu
Donau, Rakúska republika
dátum narodenia:
22.11.1977
vlastnícky podiel na PVS:
2,6%

III.VI

Zakladatelia a Oprávnení DANUBIA Privatstiftung

1. Zakladateľ a Oprávnený DANUBIA Privatstiftung
meno a priezvisko
Walter Brantner
Dr. Franz Wilhelm Strasse 1, A-3500 Krems an der
adresa trvalého pobytu
Donau, Rakúska republika
dátum narodenia:
13.12.1940
2. Zakladateľ a Oprávnený DANUBIA Privatstiftung
meno a priezvisko
Bernd Brantner
Dr. Franz Wilhelm Strasse 1, A-3500 Krems an der
adresa trvalého pobytu
Donau, Rakúska republika
dátum narodenia:
22.11.1977
3. Zakladateľ a Oprávnený DANUBIA Privatstiftung
meno a priezvisko
Birgit Brantner
Dr. Franz Wilhelm Strasse 1, A-3500 Krems an der
adresa trvalého pobytu
Donau, Rakúska republika
dátum narodenia:
14.05.1974

Strana 9 z 11

Celkový, nepriamy podiel DANUBIA Privatstiftung na zisku a hlasovacích právach PVS
predstavuje 85,43%.
III.
RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
Najvyšší orgán - Valné zhromaždenie:
Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva/vykonávajú spoločníci uvedený v článku III. bod III.II tohto Verifikačného
dokumentu.
Konanie menom Partnera verejného sektora:
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k
obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu prokurista tak, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú
koná, pripojí svoj podpis, dodatok "prokurista" a písomný súhlas konateľa. Písomný súhlas konateľa
sa nevyžaduje ak konajú prokurista a konateľ spolu.
Štatutárny orgán:
Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia a prokuristi, ktorých pre účely tohto
Verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry Partnera verejného
sektora.
Štatutárny orgán Partnera verejného sektora má nasledovné zložene:
KONATEĽ
Meno priezvisko, titul
Adresa trvalého pobytu
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár SR:
Verejná funkcia SR:
Doklad totožnosti:

Ing. Tibor Papp
Turecká 3768/6, 903 01 Senec, SR
02.07.1975
Slovenská republika
NIE
NIE
Občiansky preukaz

KONATEĽ
Meno priezvisko, titul
Adresa trvalého pobytu
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár SR:
Verejná funkcia SR:
Doklad totožnosti:

Ing. Vladimír Habala
Nálepkova 336/18, 900 46 Most pri Bratislave SR
27.06.1980
Slovenská republika
NIE
NIE
Občiansky preukaz

PROKURISTA
Meno priezvisko, titul
Adresa trvalého pobytu
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár SR:
Verejná funkcia SR:
Doklad totožnosti:

Ing. Martin Suchý
Ladislava Medňanského 1187/83, 059 01 Spišská
Belá - Strážky, SR
11.11.1982
Slovenská republika
NIE
NIE
Občiansky preukaz
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IV.
VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO
RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov, najmä jeho ustanovenia Článok 2 v spojitosti s ustanovenia § 11 ods. 5 písm.
c) a ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS, súčasťou vlastníckej a ani riadiacej štruktúry Partnera
verejného sektora nie sú verejný funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
V.
PREUKÁZANIE, ŽE PODMIENKY NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU
DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA NIE SÚ SPLNENÉ
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu v zmysle ust. § 4 ods 4 ZRPVS a podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo
výlučne riadi. Z toho dôvodu sa na predmetného Partnera verejného sektora znenie § 11 ods. 5
písm. d) ZRPVS neuplatňuje a do registra partnerov verejného sektora sa nezapisujú členovia
jej vrcholového manažmentu, ale osoby, ktoré sú považované konečných užívateľov výhod
v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
V.
VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
Oprávnená osoba týmto v súlade s ustanovením § 11 odsek 5 pism. e) ZRPVS vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Štiavnici, dňa 07.01.2019

__________________________
Mgr. Michal Gubric, advokát
Oprávnená osoba
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