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Materiál obsahuje:          Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:  

  

1. Návrh na uznesenie    KFaM, KŠ            

2. Dôvodová správa   

3. Materiál 

4. Prílohy: 

- cenová ponuka, 

- projekt rozvoja žilinského hokeja, 

- menovací dekrét komisie na vyhodnotenie projektu žilinského hokeja, 

- návrh zmluvy o kúpe akcií, 

- Zmluva o nájme nehnuteľností č. 505/2019 zo dňa 24.09.2019.      

        

 

 Predkladá:  

 

Mgr. Peter Fiabáne 
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Zodpovedný za vypracovanie: 

 

JUDr. Erik Štefák 

vedúci odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania 
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NÁVRH NA UZNESENIE  
  

Uznesenie č.__/2020   

  

komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí 

 

 

I. zobrať na vedomie cenovú ponuku doručenú záujemcom, spoločnosťou LUPIZA, 

s.r.o., so sídlom: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 52 913 015 o kúpu majetku 

mesta, a to 10 ks listinných kmeňových akcií na meno emitovaných MsHK Žilina, 

a. s., so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 387 193, Slovenská republika v 

menovitej hodnote 2 500,- €/každá jedna akcia, pričom celková menovitá hodnota 

prevádzaných akcií je 25 000,- €, čo predstavuje 100%-ný podiel na základnom 

imaní MsHK Žilina, a.s. v lehote určenej v oznámení o zámere predať majetok 

mesta priamym predajom, 

 

 

II. schváliť predaj majetku mesta, a to 10 ks listinných kmeňových akcií na meno 

emitovaných MsHK Žilina, a. s., so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 

387 193, Slovenská republika v menovitej hodnote 2 500,- €/každá jedna akcia, 

pričom celková menovitá hodnota prevádzaných akcií je 25 000,- €, čo predstavuje 

100%-ný podiel na základnom imaní MsHK Žilina, a.s. spoločnosti LUPIZA, s.r.o., 

so sídlom: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 52 913 015 za cenu 31 925,- €, 

 

III. schváliť uzatvorenie zmluvy o kúpe akcií s týmito podstatnými náležitosťami: 

 

a) zmluvné strany: Mesto Žilina, so sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1, 

011 31 Žilina (ďalej len „predávajúci“) a LUPIZA, s.r.o., so sídlom: Kysucká 

cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 52 913 015 (ďalej len „kupujúci“), 

 

b) predmet kúpy: 10 ks listinných kmeňových akcií na meno (ďalej len „akcie“) 

emitovaných MsHK Žilina, a. s., so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 

387 193, Slovenská republika (ďalej len „spoločnosť“) v menovitej hodnote 

2.500,- €/každá jedna akcia, pričom celková menovitá hodnota prevádzaných 

akcií je 25 000,- €, čo predstavuje 100%-ný podiel na základnom imaní MsHK 

Žilina, a.s., 

 

c) kúpna cena: 31 925,- EUR, 

 

d) osobitné dojednania: 
1. Zmluvné strany sa vyslovene dohodli, že akcie odo dňa uzavretia zmluvy, 

najneskôr do 31.12.2023 (vrátane), nebudú predmetom prevodu, ani 

scudzenia v prospech tretej osoby a kupujúci sa podpisom na zmluve 

vyslovene zaväzuje, že akcie bez vopred daného písomného súhlasu 

predávajúceho neprevedie počas tejto doby na inú osobu, nedaruje inej 

osobe, ani ich nijako inak nescudzí, nezaťaží žiadnym právom vecného alebo 

záväzkového charakteru v prospech akejkoľvek tretej osoby, nevloží ich ako 

vklad do inej spoločnosti, ani obdobným postupom nevytvorí inú prekážku 

s negatívnym následkom, pričom akákoľvek príp. zmena druhu, formy, 

podoby, menovitej hodnoty a/alebo počtu akcií nemá vplyv na obmedzenie 
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povinnosti tejto povinnosti kupujúceho, nakoľko sa vzťahuje na všetky akcie 

spoločnosti bez ohľadu na ich druh, formu, podobu, menovitú hodnotu, či 

počet, a to počas celého uvedeného obdobia. Kupujúci sa zároveň zaväzuje 

ako jediný akcionár spoločnosti najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa 

uzavretia zmluvy ako jediný akcionár rozhodnúť o zmene platných stanov 

spoločnosti a zakotviť do nich obmedziteľnosť prevodu akcií v predmetnom 

období, podmienenú vopred daným písomným súhlasom predávajúceho a 

uvedenú skutočnosť bezodkladne zapísať aj do Obchodného registra SR.  

 

2. V období odo dňa uzavretia zmluvy až do 01.01.2024 sa kupujúci zaväzuje 

zabezpečiť, aby bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho 

spoločnosť neznížila svoje základné imanie, pričom sa kupujúci zaväzuje, že 

akýmkoľvek bezodplatným právnym úkonom a/alebo úkonom, ktorým je 

simulovaný bezodplatný právny úkon, nezníži hodnotu majetku spoločnosti, 

nezmenší ho a ani ho nescudzí, nedaruje, ani neprevedie vlastnícke alebo iné 

právo k nemu, nevloží ho ako vklad do inej spoločnosti a nezaťaží ho 

žiadnym právom vecného alebo záväzkového charakteru v prospech 

akejkoľvek tretej osoby bez vopred daného písomného súhlasu 

predávajúceho, okrem bežných pravidelne opakujúcich sa právnych úkonov 

nevyhnutných na zabezpečenie riadnej prevádzky spoločnosti a jej 

podnikateľských činností a to odo dňa uzavretia zmluvy až do dňa 

nadobudnutia právnych účinkov predkupného práva. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že na všetky akcie spoločnosti sa zriaďuje 

predkupné právo v prospech predávajúceho, a to tak, že v prípade následného 

zámeru/úmyslu kupujúceho previesť akcie spoločnosti na inú osobu ako je 

osoba predávajúceho, je tento povinný najprv ponúknuť akcie (príp. iné 

akcie spoločnosti) za rovnakých podmienok, za akých by ich ponúkal tretej 

osobe, na odkúpenie predávajúcemu, a to na základe písomnej výzvy na 

uplatnenie predkupného práva zaslanej predávajúcemu. Predávajúci má 

možnosť takto dohodnuté predkupné právo využiť v lehote do 30 dní odo 

dňa doručenia takej výzvy na uplatnenie predkupného práva. Predkupné 

právo sa zriaďuje ako vecné právo, ktoré pôsobí aj voči právnym nástupcom 

obidvoch zmluvných strán. 

 

4. Zmluvné strany sa vyslovene dohodli, že na akcie sa zriaďuje právo spätnej 

kúpy, na základe čoho má predávajúci právo žiadať vrátenie akcií, ak 

predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu a kupujúci je povinný akcie vrátiť 

predávajúcemu, pričom má tomu zodpovedajúci nárok na vrátenie kúpnej 

ceny. Toto právo spätnej kúpy sa zriaďuje len výlučne na obmedzené 

obdobie, t.j. zaniká skončením dňa 31.12.2023. Zmluvné strany sa zároveň 

z dôvodu právnej istoty dohodli, že právo spätnej kúpy sa vzťahuje v zmysle 

ust. § 609 ods. 2 OZ priamo na akcie, avšak v prípade zmeny akcií (napr. ich 

druhu, podoby, formy, menovitej hodnoty, či počtu) sa právo spätnej kúpy 

podľa tohto odseku transformuje s poukazom na § 609 ods. 1 OZ a bude 

platiť na všetky akcie spoločnosti, bez rozdielu a bez ohľadu na ich druh, 

formu, podobu, menovitú hodnotu, či počet. Predávajúci je oprávnený 

predmetné právo spätnej kúpy uplatniť len v písomnej forme u kupujúceho, 

pričom je toto právo oprávnený využiť iba v prípadoch kedy kupujúci poruší 

povinnosti špecifikované v zmluve.  
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5. Predávajúci sa zaväzuje každoročne v období odo dňa uzavretia zmluvy do 

31.12.2023 prispievať na činnosť MsHK Žilina, a.s. finančným plnením vo 

výške maximálne 75 000,- €, na každú jednu jednotlivú hokejovú sezónu 

počas predmetného obdobia, počnúc sezónou 2020/2021. 

 

6. Predávajúci sa zároveň zaväzuje uzatvoriť dodatok k Zmluve o nájme 

nehnuteľností č. 505/2019 zo dňa 24.09.2019 v rozsahu podľa čl. IV tohto 

uznesenia MZ. 

 

  

IV. schváliť uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností č. 505/2019 zo 

dňa 24.09.2019 s týmito podstatnými náležitosťami: 

 

a) zmluvné strany: Mesto Žilina, so sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1, 

011 31 Žilina, IČO: 00321796, v zastúpení ŽILBYT, s.r.o., so sídlom Nanterská 

8399/29, 010 08 Žilina, IČO: 46 723 994 (prenajímateľ) a MsHK Žilina, a. s. so 

sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 387 193 (nájomca), 

 

b) predmet dodatku:  

 

1. Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy do 31.12.2023 

 

2. MsHK, a.s. bude môcť využívať ľadové plochy s príslušenstvom na 

trénigový prosces, riadne a mimoriadne športové akcie, ako aj na akcie 

organizovené pre sponzorov MsHK a to v rozsahu minimálne 6 hod. / deň, 

pričom 4 hod. / deň bude k dispozícii hlavná ľadová plocha a 2 hod. / deň 

bude k dispozícii vedľajšia ľadová plocha. Ligové hokejové zápasy sa do 

tohto času nezapočítavajú. 

 

3. Reklamné plochy, ktoré sú súčasťou predmetu nájmu bude môcť MsHK, 

a.s. využívať v rozsahu 90%. Zostávajúcich 10% reklamných plôch bude 

využívať MsHKM, s.r.o.. 

 

4. Mesto Žilina zároveň prenajme MsHK, a.s priestor, v ktorom budú na 

náklady MsHK, a.s. zriadené skyboxy. Nájomné za predmetné priestory sa 

bude započítavať oproti nákladom MsHK, a.s. na zriadenie Skyboxov.  

Výška nájmu za predmetné priestory na obdobie 10 rokov nepresiahne 

náklady na zriadenie Skyboxov. MsHK bude výhradným užívateľom 

Skyboxov počas všetkých podujatí organizovaných v priestoroch zimného 

štadióna. Príjmy z takto rekonštruovaných priestorov budú počas trvania 

nájomne zmluvy príjmami MsHK. 

 

5. MsHK, a.s. bude oprávnená 1 x za kalendárny mesiac, resp. 12 x za 

kalendárny rok zorganizovať v priestoroch zimného štadióna iné športové, 

kultúrne alebo spoločenské podujatie, pričom nájomné za prenájom 

štadióna na takéto podujatie sa bude rovnať nákladom na služby spojené 

s užívaním prenajatého priestoru. 
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a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení z dôvodu, že novým majiteľom hokejového klubu sa po schválení 

predkladaného materiálu a realizovaní všetkých právnych úkonov potrebných 

k prevodu akcií MsHK Žilina, a.s. na nového majiteľa stane spoločnosť 

LUPIZA, s.r.o. a pre zabezpečenie pokračovania športovej činnosti v areáli 

Zimného štadióna v Žiline je potrebné uzatvoriť s novým majiteľom klubu 

dodatok k pôvodnej zmluve o nájme nehnuteľnosti. 

 

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 9 písm. c)  zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:  

 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že novým majiteľom hokejového klubu sa po schválení 

predkladaného materiálu a realizovaní všetkých právnych úkonov potrebných k prevodu akcií 

MsHK Žilina, a.s. na nového majiteľa stane spoločnosť LUPIZA, s.r.o. a pre zabezpečenie 

pokračovania športovej činnosti v areáli Zimného štadióna v Žiline je potrebné uzatvoriť 

s novým majiteľom klubu dodatok k pôvodnej zmluve o nájme nehnuteľnosti. 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA  
  

Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade so zákonom č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí a s čl. 11 Všeobecne záväzného nariadenia upravujúceho zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina č. 21/2009 v platnom znení, v zmysle 

ktorého je schválenie predaja majetku mesta formou priameho predaja vyhradené mestskému 

zastupiteľstvu. 

 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

Materiál má pozitívny dopad na rozpočet mesta Žilina. 

 

 

 

MATERIÁL 

 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 28/2020 konaného dňa 18.02.2020 

zabezpečil Mestský úrad Žilina zverejnenie oznámenia o zámere predať majetok mesta, a to 10 

ks listinných kmeňových akcií na meno emitovaných MsHK Žilina, a. s., so sídlom Športová 5, 

010 01 Žilina, IČO: 36 387 193, Slovenská republika v menovitej hodnote 2 500,- €/každá jedna 

akcia, pričom celková menovitá hodnota prevádzaných akcií je 25 000,- €, čo predstavuje 

100%-ný podiel na základnom imaní MsHK Žilina, a.s. formou priameho predaja 

s elektronickou aukciou na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a oznámením 

v regionálnej tlači (MY Žilinské noviny, Žilinský večerník).  

 

Forma priameho predaja majetku mesta bola v súlade s platnou legislatívou zvolená z dôvodu, 

že všeobecná hodnota majetku mesta stanovená podľa znaleckého posudku nepresiahla 40 000,-

€.   
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Rozhodujúcimi kritériami pri vyhodnocovaní predložených návrhov a výbere víťaznej ponuky 

boli stanovené: výška ponúkanej kúpnej ceny s váhou kritéria 50% (ktorá však nemohla byť 

nižšia ako celková menovitá hodnota akcií t.j. 25 000,- €), počet bodov pridelených komisiou 

zriadenou v súlade s uznesením MZ č. 28/2020 za projekt rozvoja žilinského hokeja s váhou 

kritéria 50 %.  

 

V zmysle zverejneného oznámenia o zámere predať majetok mesta formou priameho predaja 

s elektronickou aukciou bola stanovená lehota na predkladanie ponúk do 19.03.2020. 

V uvedenej lehote predložil cenovú ponuku jediný záujemca, spoločnosť LUPIZA, s.r.o., so 

sídlom: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 52 913 015, ktorá navrhla kúpnu cenu vo výške 

31.925,- €. 

 

Nakoľko sa do súťaže prihlásil len jeden záujemca, komisia na vyhodnotenie projektu 

žilinského hokeja hlasovaním  formou per rollam odporučila upustiť od el. aukcie, zobrala na 

vedomie cenovú ponuku záujemcu a ním predloženého projektu rozvoja žilinského hokeja 

a odporučila predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva Žilina návrh na schválenie 

predaja 100% akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s. záujemcovi, spoločnosti LUPIZA, s.r.o., so 

sídlom: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 52 913 015. Zároveň komisia pridelila projektu 

rozvoja žilinského hokeja počet bodov vo výške 22 bodov z celkového možného počtu bodov 

25. 

 

Vzhľadom k vyššie uvedenému navrhujeme schváliť odpredaj majetku mesta, a to 10 ks 

listinných kmeňových akcií na meno emitovaných MsHK Žilina, a. s., so sídlom Športová 5, 

010 01 Žilina, IČO: 36 387 193, Slovenská republika v menovitej hodnote 2 500,- €/každá jedna 

akcia, pričom celková menovitá hodnota prevádzaných akcií je 25 000,- €, čo predstavuje 

100%-ný podiel na základnom imaní MsHK Žilina, a.s. spoločnosti LUPIZA, s.r.o., so sídlom: 

Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 52 913 015 za cenu 31 925,- €. 

 

Zároveň predkladáme návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o kúpe akcií a návrh na 

uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností č. 505/2019, pričom v návrhu 

uznesenia vymedzujeme podstatné náležitosti zmluvy a dodatku č. 1. V zmluve a dodatku môže 

na základe rokovaní zmluvných strán dôjsť k úpravám podmienok, nie však v podstatných 

náležitostiach, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo, tak ako je uvedené v návrhu uznesenia. 
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Menovací dekrét komisie na vyhodnotenie projektu rozvoja žilinského hokeja 
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NÁVRH - ZMLUVA O KÚPE AKCIÍ 

č. ..................../2020 
 

(vo vzťahu k akciám spoločnosti MsHK Žilina, a.s., so sídlom Športová 5,010 01 Žilina, 

Slovenská republika, IČO: 36 387 193, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 

Žilina, Oddiel: Sa, 

Vložka číslo: 10222/L) 

uzatvorená medzi 

 

 

Názov:   Mesto Žilina 

so sídlom MsÚ:  Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

IČO:    00 321 796 

v mene koná:   Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.,  

IBAN:   SK37 5600 0000 0003 3035 3001 

 

(ďalej aj ako „Predávajúci“) 

 

 

a 

 

 

Obchodné meno: LUPIZA, s.r.o. 

sídlo:   Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina 

IČO:   52 913 015 

v mene koná:  JUDr. Maroš Jakubek , PhD., konateľ 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:   SK70 0900 0000 0051 6844 4505 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č. 74011/L 

(ďalej aj ako „Kupujúci“) 

 

 

 

dňa ........................ 2020  

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Jakubek&MENO=Maro%9A&SID=0&T=f0&R=0
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Táto ZMLUVA O KÚPE AKCIÍ (vo vzťahu k akciám slovenskej spoločnosti MsHK Žilina, 

a.s., so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 387 193, zapísanej v 

Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10222/L) sa uzatvára 

medzi: 

 

 

Obchodné meno: LUPIZA, s.r.o. 

sídlo:   Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina 

IČO:   52 913 015 

v mene koná:  JUDr. Maroš Jakubek , PhD., konateľ 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:   SK70 0900 0000 0051 6844 4505 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č. 74011/L 

 

 

ako kupujúcim najednej strane a na druhej strane predávajúcim: 

 

Názov:   Mesto Žilina 

so sídlom MsÚ:  Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

IČO:    00 321 796 

v mene koná:   Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.,  

IBAN:   SK37 5600 0000 0003 3035 3001 

(vlastník 100% všetkých Akcií Spoločnosti, t.j. 10 ks.) 

 

 

 

PREAMBULA 

 

 

VZHĽADOM NA TO, ŽE 

(A) Predávajúci je výlučným vlastníkom Akcií predstavujúcich 100% podiel na základnom 

imaní Spoločnosti; 

(B) Predávajúci má záujem predať a previesť Akcie Kupujúcemu; 

(C) Kupujúci má záujem kúpiť a nadobudnúť Akcie od Predávajúceho; 

(D) Zmluvné strany sa vzájomne touto Zmluvou dohodli na podmienkach predaja a kúpy 

Akcií; Zmluvné strany SA DOHODLI na nasledovnom: 

 

1 DEFINÍCIE A VÝKLAD ZMLUVY 

 

1.1 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené niečo iné, slová a výrazy napísané s veľkým 

začiatočným písmenom majú nasledujúci význam: 

1.1.1 „Akcie" znamená 10 ks (slovom: Desať kusov) listinných kmeňových akcií na 

meno emitovaných Spoločnosťou, pričom: 

(i) menovitá hodnota každej jednej akcie je 2.500,- EUR (slovom: 

Dvetisícpäťsto eur), 

(ii) celková menovitá hodnota prevádzaných Akcií je 25.000,- EUR, čo 

predstavuje 100 %-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti, 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Jakubek&MENO=Maro%9A&SID=0&T=f0&R=0
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(iii) emisný kurz a menovitá hodnota Akcií boli splatené v plnej výške, 

(iv) poradové čísla Akcií sú 01-10, pričom kópia zoznamu akcionárov 

vedeného zo strany CDCP tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy. 

1.1.2 „Centrálny depozitár” znamená spoločnosť Centrálny depozitár cenných 

papierov SR, a.s. so sídlom Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Slovenská 

republika, IČO: 31 338 976, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel Sa, vložka 493/B, ktorý je právnickou osobou oprávnenou 

podľa Zákona o CP a ust. §156 ods. 7 Obchodného zákonníka, okrem iného aj 

viesť evidenciu zoznamov akcionárov majúcich listinné akcie, ktoré boli 

emitované akciovými spoločnosťami so sídlom v Slovenskej republike; 

1.1.3 „Daň“ znamená akékoľvek a všetky formy daní, ciel, odvodov, dávok, 

príspevkov, sociálnych príspevkov, poplatkov, ktoré majú povahu daní, ciel a 

všetky zrážky a odpočty s tým súvisiace, akejkoľvek povahy, kedykoľvek 

uložené, či už v Slovenskej republike alebo inde; 

1.1.4 „Deň podpisu” znamená deň kedy je táto Zmluva riadne Zmluvnými stranami 

podpísaná s notárskym úradným overením podpisov Zmluvných strán; 

1.1.5 „Uzavretie" znamená vykonanie všetkých úkonov uvedených v bode 4.1 až 4.3 

Zmluvy; 

1.1.6 „Dôverné informácie” znamená informácie špecifikované v bode 8.1 Zmluvy; 

1.1.7 „Extraliga“ znamená „Tipsportligu“ (v čase podpisu Zmluvy) ľadového hokeja, 

jednu z troch v Slovenskej republike, t.j. ide o najvyššiu súťaž seniorov 

Slovenskej republiky v ľadovom hokeji organizovanú a riadenú Slovenským 

zväzom ľadového hokeja alebo treťou osobou, ktorú Slovenský zväz ľadového 

hokeja poveril organizovaním a riadením tejto súťaže. 

1.1.8 „I. liga“ znamená 1. ligu ľadového hokeja, t.j. ide o druhú najvyššiu súťaž 

seniorov Slovenskej republiky v ľadovom hokeji v poradí po Extralige, 

organizovanú a riadenú Slovenským zväzom ľadového hokeja alebo treťou 

osobou, ktorú Slovenský zväz ľadového hokeja poveril organizovaním a 

riadením tejto súťaže. 

1.1.9 „Kúpna cena” znamená kúpna cena Akcií, ktorú je Kupujúci povinný zaplatiť 

Predávajúcemu vo výške a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve; 

1.1.10 „Kupujúci” znamená obchodná spoločnosť LUPIZA, s.r.o., so sídlom Kysucká 

cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 52 913 015, 

1.1.11 „Hokejový klub“ znamená Spoločnosť, keďže v zmysle ust. § 15 Zákona o 

športe ide o športovú organizáciu, ktorá je ako právnická osoba založená na 

vykonávanie športovej činnosti, vytváranie vhodných podmienok na 

vykonávanie športu, organizovanie súťaží a účasť v športových súťažiach v 

ľadovom hokeji, ktorá má oprávnenie k účasti v I. lige a ktorá je aj jej 

účastníkom. 

1.1.12 „Negatívny následok“ znamená akákoľvek zmena práv alebo povinností alebo 

ekonomickej, majetkovej, hospodárskej situácie Spoločnosti a právneho stavu 

Spoločnosti, ktorá negatívnym spôsobom ovplyvňuje hodnotu Spoločnosti; 

1.1.13 „Obchodný zákonník” znamená zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v 

platnom znení; 

1.1.14 „Oznámenie nároku“ má význam uvedený v bode 6.2 Zmluvy; 

1.1.15 „Podmienky PP“ znamenajú zo strany Predávajúceho našpecifikované a 

naformulované podmienky priameho predaja majetku Predávajúceho, t.j. Akcií, 

a to v súlade so Zásadami hospodárenia a Zákonom o majetku obcí, ktoré boli 

riadne zverejnené a sprístupnené verejnosti o. i. aj na úradnej tabuli 

Predávajúceho na základe uznesenia mestského zastupiteľstva Predávajúceho č. 



28 

 

28/2020 zo dňa 18.02.2020; 

1.1.16 „Pracovný deň“ znamená ktorýkoľvek deň od pondelka do piatku, vrátane, 

ktorý nie je štátnym sviatkom alebo dňom pracovného pokoja v Slovenskej 

republike; 

1.1.17 „Predávajúci” znamená nasledovnú právnickú osobu: 

- Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 

321 796 (vlastník 100% všetkých Akcií Spoločnosti, t.j. 10 ks.); 

1.1.18 „Protokol o odovzdaní Akcií“ znamená písomné potvrdenie Kupujúceho o 

prevzatí rubopisovaných listinných Akcií podľa podmienok tejto Zmluvy a 

dokladov predložených Kupujúcemu Predávajúcim pri Uzavretí, ktorého 

vzorové znenie tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 2; 

1.1.19 „Spoločnosť“ znamená akciovú spoločnosť založenú podľa práva Slovenskej 

republiky, s obchodným menom MsHK Žilina, a.s., so sídlom Športová 5, 010 

01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 387 193, zapísanej v Obchodnom 

registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10222/L, v mene ktorej 

koná MUDr. Peter Durmis - predseda predstavenstva a JUDr. Andrej Chlapík - 

podpredseda predstavenstva; 

1.1.20 „Stanovy” znamená stanovy Spoločnosti (v znení platnom ku Dňu podpisu), 

ktorých znenie tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 1; 

1.1.21 „Transakcia” znamená platný a účinný prevod Akcií z Predávajúceho na 

Kupujúceho na základe tejto Zmluvy; 

1.1.22 „Ujma“ znamená akákoľvek vzniknutá škoda, náklady, pokuty a výdavky 

(vrátane primeraných a účelne vynaložených poplatkov a výdavkov na právne 

zastúpenie), ktoré vznikli alebo vzniknú v dôsledku porušenia vyhlásení a záruk 

poskytnutých v bode 5 a 7.1 Zmluvy; 

1.1.23 „Vyššia moc“ znamená akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle 

povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, pokiaľ nemožno 

rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej 

následky odvrátila alebo prekonala a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto 

prekážku predvídala, a to ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Za Vyššiu 

moc sa však nikdy nepovažuje zmena hospodárskych pomerov niektorej 

Zmluvnej strany. Vyššou mocou sa v zmysle uvedeného rozumejú najmä, nie 

však výlučne, živelné pohromy, vojny, mobilizácia, povstanie, zásahy štátnej 

moci, vojenské alebo občianske zásahy, embargá, alebo ďalšie podobné prípady. 

Pre vylúčenie pochybností, Vyššou mocou sa rozumie zásah vyššie popísaného 

charakteru v akejkoľvek forme. Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná 

za také porušenie Zmluvy, ktoré bolo alebo je zapríčinené Vyššou mocou. 

1.1.24 „Zákon o bankách“ znamená zákon číslo 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

1.1.25 „Zákon oCP“ znamená zákon číslo 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a 

investičných službách v znení neskorších predpisov; 

1.1.26 „Zákon o konkurze“ znamená zákon číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a 

reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov; 

1.1.27 „Zákon o majetku obcí“ znamená zákon č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov; 

1.1.28 „Zásady hospodárenia“ znamenajú všeobecne záväzné nariadenie 

Predávajúceho č 21/2009 v znení jeho neskorších zmien a noviel, s označením 

„Všeobecné záväzné nariadenie upravujúce zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Žilina“; 

1.1.29 „Zmluva” znamená túto Zmluvu o kúpe akcií (vo vzťahu k Akciám 
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Spoločnosti); 

1.1.30 „Zmluvné strany“ znamená spoločne Predávajúci a Kupujúci a pojem 

„Zmluvná strana“ znamená ktoréhokoľvek z nich. 

1.2 Pokiaľ nevyplýva z kontextu niečo iné, v tejto Zmluve: 

1.2.1 sa odkazy na túto Zmluvu alebo akýkoľvek iný dokument považujú za odkazy na 

túto Zmluvu alebo také ďalšie dokumenty, ktoré ju menia, upravujú alebo 

doplňujú akýmkoľvek spôsobom; 

1.2.2 odkazy na úvodné ustanovenia, odseky, prílohy a ich časti sa budú interpretovať 

ako odkazy na konkrétne úvodné ustanovenia a odseky, prílohy a zoznamy tejto 

Zmluvy a zároveň ich časti; 

1.2.3 odkazy na „osobu“ zahŕňajú akúkoľvek fyzickú osobu, spoločnosť, korporáciu, 

podnik, spoločenstvo, spoločný podnik, združenie, organizáciu, inštitúciu, trust 

alebo agentúru či už s alebo bez právnej subjektivity; 

1.2.4 odkazy na „spoločnosť" zahŕňajú akúkoľvek osobu inú ako fyzickú osobu; 

1.2.5 slová použité v mužskom rode zahŕňajú aj ženský rod, a naopak; 

1.2.6 slová označujúce jednotné číslo zahŕňajú aj množné číslo, a naopak; 

1.2.7 nadpisy článkov sú použité iba pre uľahčenie orientácie a nebudú použité pri 

výklade tejto Zmluvy; 

1.2.8 všetky odkazy na špecifickú hodinu dňa sú odkazmi na denný čas v Bratislave; 

1.2.9 odkaz na akékoľvek rozhodnutie, povolenie, súhlas alebo iný úkon správneho 

orgánu bude vykladaný ako odkaz na také rozhodnutie, povolenie, súhlas alebo 

iný úkon, ktorý je právoplatný a vykonateľný (ak to jeho povaha pripúšťa); 

1.2.10 odkazy na akýkoľvek zákon, vykonávacie predpisy, zákonník alebo iné právne 

predpisy znamenajú odkazy na takýto zákon, vykonávacie predpisy, zákonník 

alebo iný právny predpis v platnom a účinnom znení ku dňu podpisu tejto 

Zmluvy. 

1.2.11 Preambula a prílohy tejto Zmluvy sú jej súčasťou. 

 

2 PREDAJ A KÚPA AKCIÍ A OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

 

2.1 Podľa podmienok stanovených touto Zmluvou, Obchodným zákonníkom, Zákonom o 

CP, Zákonom o majetku obcí, Zásadami hospodárenia, Podmienkami PP a podporne aj 

ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky: 

2.1.1 Predávajúci predáva Akcie Kupujúcemu spoločne so všetkými právami a 

nárokmi, ktoré sú s nimi spojené. 

2.1.2 Kupujúci kupuje Akcie od Predávajúceho, spoločne so všetkými právami a 

nárokmi, ktoré sú s nimi spojené. 

2.2 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu Akcie podľa podmienok uvedených v 

článku 4 Zmluvy. 

2.3 Kupujúci sa zaväzuje prevziať od Predávajúceho Akcie podľa podmienok uvedených v 

článku 4 Zmluvy. 

2.4 Prevod Akcií, ktorý sa má uskutočniť na základe tejto Zmluvy, sa stane právne účinným: 

2.4.1 pre Zmluvné strany uskutočnením všetkých úkonov podľa podmienok 

uvedených v bode 4.2 tejto Zmluvy, a 

2.4.2 pre Spoločnosť, zápisom Kupujúceho do zoznamu akcionárov Spoločnosti 

vedeného Centrálnym depozitárom. 

2.5 Spoločnosť je v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka povinná 

zabezpečiť zápis Kupujúceho do zoznamu akcionárov Spoločnosti vedeného 

Centrálnym depozitárom bez zbytočného odkladu po doručení príslušných dokumentov 

preukazujúcich Spoločnosti prevod Akcií podľa tejto Zmluvy. Ktorákoľvek Zmluvná 
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strana je oprávnená upovedomiť Spoločnosť o prevode Akcií podľa tejto Zmluvy. 

2.6 Zmluvné strany sa vyslovene dohodli, že Akcie odo dňa Uzavretia, najneskôr do 

31.12.2023(vrátane), nebudú predmetom prevodu, ani scudzenia v prospech tretej osoby 

a Kupujúci sa podpisom na tejto Zmluve vyslovene zaväzuje, že Akcie bez vopred 

daného písomného súhlasu Predávajúceho neprevedie počas tejto doby na inú osobu, 

nedaruje inej osobe, ani ich nijako inak nescudzí, nezaťaží žiadnym právom vecného 

alebo záväzkového charakteru v prospech akejkoľvek tretej osoby, nevloží ich ako vklad 

do inej spoločnosti, ani obdobným postupom nevytvorí inú prekážku s negatívnym 

následkom, pričom akákoľvek príp. zmena druhu, formy, podoby, menovitej hodnoty 

a/alebo počtu Akcií nemá vplyv na obmedzenie povinnosti Kupujúceho dohodnutej v 

tomto odseku, nakoľko sa vzťahuje na všetky akcie Spoločnosti bez ohľadu na ich druh, 

formu, podobu, menovitú hodnotu, či počet, a to počas celého uvedeného obdobia. 

Kupujúci sa zároveň zaväzuje ako jediný akcionár Spoločnosti najneskôr do 10 

pracovných dní odo dňa Uzavretia ako jediný akcionár rozhodnúť o zmene platných 

stanov Spoločnosti a zakotviť do nich obmedziteľnosť prevodu Akcií v predmetnom 

období, podmienenú vopred daným písomným súhlasom Predávajúceho a uvedenú 

skutočnosť bezodkladne zapísať aj do Obchodného registra SR. 

2.7 V období odo dňa Uzavretia až do 01.01.2024 sa Kupujúci zaväzuje zabezpečiť, aby bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho Spoločnosť neznížila svoje 

základné imanie, pričom sa Kupujúci zaväzuje, že akýmkoľvek bezodplatným právnym 

úkonom a/alebo úkonom, ktorým je simulovaný bezodplatný právny úkon, nezníži 

hodnotu majetku Spoločnosti, nezmenší ho a ani ho nescudzí, nedaruje, ani neprevedie 

vlastnícke alebo iné právo k nemu, nevloží ho ako vklad do inej spoločnosti a nezaťaží 

ho žiadnym právom vecného alebo záväzkového charakteru v prospech akejkoľvek 

tretej osoby bez vopred daného písomného súhlasu Predávajúceho, okrem bežných 

pravidelne opakujúcich sa právnych úkonov nevyhnutných na zabezpečenie riadnej 

prevádzky Spoločnosti a jej podnikateľských činností. 

2.8 V prípade, ak Kupujúci poruší akúkoľvek svoju povinnosť dohodnutú v 

predchádzajúcich ods. 2.6 a 2.7 Zmluvy, tak za akúkoľvek dispozíciu a nakladanie s 

Akciami (a akýmikoľvek inými akciami Spoločnosti) ako i majetkom Spoločnosti, ktorá 

bude v rozpore s predchádzajúcimi odsekmi 2.6 a 2.7, Predávajúcemu vznikne voči 

Kupujúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške  31.925,-EUR, a to jednotlivo za 

každé porušenie akejkoľvek z povinností uvedených v odsekoch 2.6 a 2.7 Zmluvy, so 

splatnosťou na základe písomnej výzvy zaslanej Kupujúcemu, pričom Kupujúci je v 

takom prípade povinný zaplatiť Predávajúcemu predmetnú zmluvnú pokutu vo výzve 

stanovenej lehote, čím však nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody a 

ušlého zisku (presahujúci zmluvnú pokutu) ani nárok Predávajúceho dohodnutý v ods. 

2.11. Kombinácia viacerých zmluvných pokút a nároku na náhradu škody nie je 

vylúčená. 

2.9 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že na všetky akcie Spoločnosti (Akcie) sa zriaďuje 

predkupné právo v prospech Predávajúceho, a to tak, že v prípade následného 

zámeru/úmyslu Kupujúceho previesť Akcie, resp. iné akcie Spoločnosti na inú osobu 

ako je osoba Predávajúceho, je tento povinný najprv ponúknuť Akcie (príp. iné akcie 

Spoločnosti) za rovnakých podmienok, za akých by ich ponúkal tretej osobe, na 

odkúpenie Predávajúcemu, a to na základe písomnej výzvy na uplatnenie predkupného 

práva zaslanej Predávajúcemu. Predávajúci má možnosť takto dohodnuté predkupné 

právo využiť v lehote do 30 dní odo dňa doručenia takej výzvy na uplatnenie 

predkupného práva. Súčasťou výzvy Kupujúceho však musí byť uvedená aj kúpna cena 

a musí byť riadne vymedzený predmet kúpy, t.j. prísl. akcie Spoločnosti (najmä, nie 

však výlučne ich druh, forma, podoba, menovitá hodnota a počet). V prípade, ak 
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Predávajúci písomne oznámi Kupujúcemu, že toto právo nevyužíva, alebo vôbec 

neoznámi Kupujúcemu v stanovenej 30 dňovej lehote, že toto svoje predkupné právo 

využíva, má sa za to, že toto predkupné právo nevyužíva a Kupujúci je potom oprávnený 

scudziť predmetné akcie Spoločnosti inej osobe avšak za rovnakých podmienok aké boli 

uvedené vo výzve zasielanej Predávajúcemu podľa tohto odseku. Predkupné právo 

zriadené podľa tohto odseku sa zriaďuje ako vecné právo, ktoré pôsobí aj voči právnym 

nástupcom obidvoch zmluvných strán. 

2.10 V prípade, ak Kupujúci poruší svoju povinnosť dohodnutú v predchádzajúcom ods. 2.9 

Zmluvy, tak v prípade akéhokoľvek prevodu a nakladania s Akciami (a akýmikoľvek 

inými akciami Spoločnosti), ktorý/-é bude vykonaný/-é v rozpore s predchádzajúcim 

odsekom 2.9, Predávajúcemu vznikne voči Kupujúcemu nárok na jednorazovú zmluvnú 

pokutu vo výške 31.925,- EUR so splatnosťou na základe písomnej výzvy zaslanej 

Prevodcom kupujúcemu, pričom Kupujúci je v takom prípade povinný zaplatiť 

Predávajúcemu predmetnú zmluvnú pokutu, čím však nie je dotknutý nárok 

Predávajúceho na náhradu škody a ušlého zisku presahujúci zmluvnú pokutu. 

Kombinácia viacerých zmluvných pokút a nároku na náhradu škody nie je vylúčená. 

2.11 Zmluvné strany sa vyslovene dohodli, že na Akcie sa zriaďuje právo spätnej kúpy, na 

základe čoho má Predávajúci právo žiadať vrátenie Akcií, ak Predávajúci vráti Kúpnu 

cenu Kupujúcemu a Kupujúci je povinný Akcie vrátiť Predávajúcemu, pričom má tomu 

zodpovedajúci nárok na vrátenie Kúpnej ceny. Toto právo spätnej kúpy sa zriaďuje len 

výlučne na obmedzené obdobie, t.j. zaniká skončením dňa 31.12.2023. Zmluvné strany 

sa zároveň z dôvodu právnej istoty dohodli, že právo spätnej kúpy podľa tohto odseku 

sa vzťahuje v zmysle ust. § 609 ods. 2 OZ priamo na Akcie, avšak v prípade zmeny 

Akcií (napr. ich druhu, podoby, formy, menovitej hodnoty, či počtu) sa právo spätnej 

kúpy podľa tohto odseku transformuje s poukazom na § 609 ods. 1 OZ a bude platiť na 

všetky akcie Spoločnosti, bez rozdielu a bez ohľadu na ich druh, formu, podobu, 

menovitú hodnotu, či počet. Predávajúci je oprávnený predmetné právo spätnej kúpy 

uplatniť len v písomnej forme u Kupujúceho, pričom je toto právo oprávnený využiť iba 

v niekoľkých prípadoch, a to len ak kedykoľvek počas dohodnutého obdobia (t.j. odo 

dňa Uzavretia do 31.12.2023 vrátane) nastane akákoľvek z nasledovných skutočností 

(pričom skutočnosti v ods. 2.11.1 a 2.11.2 sa vzájomne vylučujú a nemôžu nastať 

spoločne naraz): 

2.11.1. Ak Kupujúci nevytvorí/nezachová v zákonom dovolenej forme a spôsobom, 

počas celého obdobia odo dňa Uzavretia do 31.12.2023 príjmovú časť rozpočtu 

Spoločnosti, a to vo výške 450.000,- EUR na každú jednu jednotlivú hokejovú 

sezónu počas predmetného obdobia, počnúc sezónou 2020/2021 (ak Hokejový 

klub bude v prísl. rozh. sezóne účastníkom v Extralige), 

2.11.2. Ak Kupujúci nevytvorí/nezachová v zákonom dovolenej forme a spôsobom, 

počas celého obdobia odo dňa Uzavretia do 31.12.2023 príjmovú časť rozpočtu 

Spoločnosti, a to vo výške 150.000,- EUR na každú jednu jednotlivú hokejovú 

sezónu počas predmetného obdobia, počnúc sezónou 2020/2021 (ak Hokejový 

klub bude v prísl. rozh. sezóne účastníkom v 1. lige), 

2.11.3. Ak kedykoľvek počas celého obdobia odo dňa Uzavretia do 31.12.2023 

Hokejový klub zostúpi z akéhokoľvek dôvodu do nižšej ligy ako je 1. liga, 

2.11.4. Ak Kupujúci poruší kedykoľvek počas plynutia celého obdobia od dňa Uzavretia 

do 31.12.2023, akúkoľvek z povinností dohodnutých a vymedzených v ods. 2.6 

a 2.7. 

2.11.5. Ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Kupujúceho uvedených v ods. 7.1 ukáže ako 

nepravdivé. 

2.12 Kupujúci sa zaväzuje podpisom na tejto Zmluve, že pri vynaložení odbornej 
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starostlivosti zabezpečí, aby počas celého obdobia od dňa Uzavretia do 31.12.2023 

vrátane, nenastala žiadna zo skutočností uvedených a špecifikovaných v ods. 2.11.1 až 

2.11.4. 

2.13 Predávajúci sa zaväzuje každoročne v období od dňa Uzavretia do 31.12.2023 prispievať 

na činnosť MsHK Žilina, a.s. finančným a/alebo nefinančným plnením vo výške 

maximálne 150 000,- €, na každú jednu jednotlivú hokejovú sezónu počas predmetného 

obdobia, počnúc sezónou 2020/2021. 

 

3 KÚPNA CENA A ZAPLATENIE KÚPNEJ CENY 

 

3.1 Kúpna cena Akcií je s prihliadnutím na ich hodnotu určenú znaleckým posudkom 

stanovená dohodou, a to v celkovej výške 31.925,- EUR (slovom: tridsaťjedentisíc 

deväťsto dvadsať päť eur) bez DPH, pričom predaj akcií DPH nepodlieha. 

3.2 Kupujúci uhradí Kúpnu cenu vo výške podľa bodu 3.1 Predávajúcemu deň Uzavretia, 

pričom za riadne uhradenie Kúpnej ceny sa považuje v prípade bezhotovostnej platby 

už odoslanie finančných prostriedkov vo výške Kúpnej ceny z účtu Predávajúceho v 

prospech bankového účtu Kupujúceho: 

IBAN:  SK37 5600 0000 0003 3035 3001 a v prípade platby v hotovosti odovzdanie 

Kúpnej ceny k rukám Kupujúceho, pričom v takom prípade Kupujúci prevzatie 

finančných prostriedkov vo výške Kúpnej ceny podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje 

vlastnoručným podpisom. 

 

4 UZAVRETIE 

 

4.1 Uzavretie prebehne v priestoroch Spoločnosti v Deň podpisu so začiatkom o 09:00 hod., 

pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

4.2 Po uzavretí Zmluvy Zmluvnými stranami sú počas Uzavretia Zmluvné strany povinné 

vykonať súčasne všetky nasledovné úkony, a to v nižšie uvedenom poradí: 

4.2.1 Kupujúci odovzdá Predávajúcemu: 

(i) Kúpnu cenu; 

4.2.2 Predávajúci odovzdá Kupujúcemu: 

(i) Originál Akcií riadne rubopisovaných Predávajúcim v prospech Kupujúceho, 

t.j. na zadnej strane každej z Akcií bude riadne vyplnený rubopis, ktorý 

pozostáva z nasledovných údajov: 

(a) osobné a identifikačné údaje Kupujúceho ako nadobúdateľa, 

(b) obchodné meno/názov, sídlo a identifikačné číslo Predávajúceho 

ako převodců, 

(c) ako deň prevodu Akcií bude uvedený Deň podpisu, 

(d) podpis Predávajúceho ako převodců, 

(e) podpis Kupujúceho ako nadobúdateľa. 

4.2.3 Kupujúci odovzdá Predávajúcemu: 

(i) Jeden originál alebo rovnopis Protokolu o odovzdaní Akcií podpísaný v mene 

Kupujúceho ako preberajúceho. 

4.3 Všetky vyššie uvedené úkony Zmluvných strán, ktoré majú byť vykonané počas 

Uzavretia sú navzájom závisle a neoddeliteľné. V prípade ak niektorá z vyššie 

uvedených povinností nebude splnená príslušnou Zmluvnou stranou, potom je 

ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť. 
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5 VYHLÁSENIA A ZÁRUKY PREDÁVAJÚCEHO 

 

Predávajúci týmto vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy sú všetky vyhlásenia 

uvedené v tomto článku Zmluvy ako aj jeho podčlánkoch sú platné, pravdivé, úplné a 

presné. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že nezamlčal žiadne informácie alebo skutočnosti, 

ktoré majú alebo by mohli mať podstatný vplyv na Spoločnosť a/alebo na Akcie. 

5.1 Právomoc a spôsobilosť Predávajúceho 

5.1.1 Predávajúci je plne spôsobilý na právne úkony. 

5.1.2 Predávajúci nie je platobne neschopný ani predĺžený podľa Zákona o konkurze, 

5.1.3 Podpisom a plnením tejto Zmluvy sa Predávajúci nedostal do rozporu sinou 

zmluvou alebo záväzkom, ktorého sú stranou, ani žiadneho zákona, 

vykonávacích predpisov, správnych, súdnych alebo arbitrážnych rozhodnutí, 

ktoré sa ne neho vzťahujú, a ktorých porušenie by znamenalo prekážku pri 

riadnom plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy. 

5.2 Zriadenie, vznik, činnosť a právomoci Spoločnosti 

5.2.1 Spoločnosť je akciovou spoločnosťou riadne založenou, zapísanou a existujúcou 

podľa príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky . 

5.2.2 Kópia platných aktuálnych Stanov Spoločnosti tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

5.2.3 Predávajúci a ani Spoločnosť nemajú vedomosť o tom, že by bol na Spoločnosť 

podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie 

reštrukturalizácie podľa Zákona o konkurze, ani nebolo voči Spoločnosti vydané 

takéto rozhodnutie. 

5.2.4 Spoločnosť disponuje všetkými schváleniami, povoleniami a súhlasmi, ktoré sú 

potrebné, aby mohla vykonávať všetky činnosti, ktoré v skutočnosti vykonáva. 

Spoločnosť disponuje najmä všetkými potrebnými povoleniami a súhlasmi v 

oblasti platných živnostenských predpisov SR. 

5.2.5 Spoločnosť počas svojej existencie nevydala žiadne dlhopisy. 

5.2.6 V Deň podpisu, celkové základné imanie Spoločnosti predstavuje 25.000,- EUR 

(slovom Dvadsaťpäťtisíc eur) a pozostáva z Akcií znejúcich na meno, ktoré boli 

riadne a platne vydané. Emisný kurz rovný menovitej hodnote Akcií bol splatený 

v celom rozsahu. Prevod Akcií nie je podmienený súhlasom predstavenstva 

Spoločnosti, ani predkupným právom akcionárov Spoločnosti v súlade so 

Stanovami. 

5.3 Vlastníctvo Akcií 

5.3.1 Predávajúci je jediným a nesporným majiteľom Akcií. Predávajúci je zároveň 

jediným akcionárom Spoločnosti odo dňa jej vzniku. 

5.3.2 Predávajúci je plne a nepodmienene oprávnený previesť Akcie podľa ustanovení 

tejto Zmluvy. 

5.3.3 Predávajúci nemá vedomosť o tom, že by Akcie boli predmetom súdnych, 

arbitrážnych, správnych, exekučných, iných právnych alebo iných konaní. 

5.3.4 Menovitá hodnota Akcií je splatená v plnej výške. 

5.3.5 Žiadna tretia strana nemá akékoľvek právo na nadobudnutie Akcií, a nebol ani 

nikým vznesený žiadny takýto nárok. 

5.3.6 Akcie sú perfektné a bez právnych vád. Akcie nie sú zaťažené žiadnymi právami 

tretích strán, vrátane predkupných práv na Akcie, zádržného práva, záložného 

práva alebo akýchkoľvek iných práv tretích strán. 

5.3.7 Predávajúci nevykonal žiadny jednostranný, alebo viacstranný právny úkon 

disponovania s Akciami v prospech akýchkoľvek tretích strán, ktorý by bol v 

rozpore s touto Zmluvou. 

5.3.8 Predávajúci vyhlasuje, že neexistujú žiadne iné faktické listinné vyhotovenia 
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Akcií, vrátane úradne/notársky osvedčených kópií ako tie, ktoré budú odovzdané 

Kupujúcemu v Deň podpisu. 

5.3.9 Všeobecná hodnota Akcií bola stanovená Znaleckým posudkom č /2019 (tvorí 

Prílohu 

č. 4 Zmluvy) a Kupujúci bol s ním riadne oboznámený pred Dňom podpisu. 

5.4 Žiadny rozpor 

5.4.1 Podpis, doručenie a plnenie tejto Zmluvy a dokončenie transakcie zamýšľanej v 

tejto Zmluve, nie je a nebude porušovať alebo v rozpore s akýmkoľvek 

ustanovením Stanov Spoločnosti, alebo porušovať alebo v rozpore s 

akoukoľvek/akýmkoľvek zmluvou, dohodou, či rozhodnutím týkajúcim sa 

Spoločnosti. 

5.5 Účtovníctvo, Dane a odvody 

5.5.1 Príslušné právne predpisy týkajúce sa účtovníctva, daní, odvodov na sociálne a 

zdravotné poistenie boli a sú riadne dodržiavané. 

5.5.2 Účtovné závierky Spoločnosti boli zostavené v súlade s obchodnoprávnymi a 

účtovnými predpismi platnými v čase ich zostavenia ako aj so zásadami riadneho 

vedenia účtovníctva a zostavovania súvah a za dodržania zásady účtovnej 

kontinuity. Všetky účtovné a bilančné podklady Spoločnosti potrebné podľa 

obchodného a finančného práva sú riadne vedené a sú k dispozícii v úplnom 

stave. 

5.6 Pohľadávky a záväzky 

5.6.1 Všetky existujúce pohľadávky a záväzky Spoločnosti boli riadne zaznamenané v 

účtovných knihách Spoločnosti. 

5.6.2 Okolnosť, že Kupujúci nadobudne Akcie, neoprávňuje žiadneho zmluvného 

partnera Spoločnosti mimoriadne vypovedať akékoľvek zmluvy uzatvorené 

Spoločnosťou alebo jednostranne meniť ich podmienky a/alebo ich ustanovenia. 

5.7 Zamestnanci 

5.7.1 Spoločnosť má ku Dňu podpisu ........zamestnancov. 

5.7.2 Predávajúci nemá žiadnu vedomosť o tom, že by existovali ku Dňu podpisu 

okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mali alebo mohli mať za následok vznik 

sporu vyplývajúceho zo vzťahov uvedených v bode 5.7.1 tejto Zmluvy. 

5.8 Životné prostredie 

5.8.1 Spoločnosť nezapríčinila poškodenia životného prostredia (najmä, nie však 

výlučne, vzduchu, pôdy, spodnej vody, flóry a fauny), ktoré by mohli mať za 

následok verejnoprávne uplatnenie nároku (najmä, nie však výlučne na 

odstránenie závadného stavu alebo zabezpečenie nápravy) alebo uplatnenie 

súkromnoprávnej zodpovednosti a Predávajúci nemá vedomosť, že by k takému 

poškodeniu životného prostredia došlo zo strany Spoločností. 

 

6 ZODPOVEDNOSŤ ZA VYHLÁSENIA A ZÁRUKY 

 

6.1 Podľa nasledujúcich podmienok tejto Zmluvy, Predávajúci zbaví Kupujúceho 

zodpovednosti za Ujmu spôsobenú porušením, alebo príp. nepravdivosťou vyhlásení a 

záruk uvedených v bode 5 Zmluvy. 

6.2 Kupujúci je však povinný písomne oznámiť Predávajúcemu, že nastali skutočnosti, na 

základe ktorých môže dôjsť k vzniku povinnosti Predávajúceho zbaviť Kupujúceho 

zodpovednosti za Ujmu, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní 

odo dňa, kedy sa Kupujúci o týchto skutočnostiach dozvedel, a to s poskytnutím 

primeranej lehoty na zjednanie nápravy daného stavu Predávajúcim na jeho vlastné 

náklady, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní (ďalej len „Oznámenie nároku“). 
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Oznámenie nároku Kupujúceho musí v rozumnej miere detailu obsahovať popis 

rozhodujúcich skutočností a okolností, ktoré podľa názoru Kupujúceho spôsobujú vznik 

tohto nároku. 

6.3 Ak by v lehote uvedenej v Oznámení nároku podľa bodu 6.2 Zmluvy nedošlo zo strany 

Predávajúceho k uvedeniu na vlastné náklady do stavu, ktorý by bol býval existoval, ak 

by boli vyhlásenia a záruky podľa bodu 5 Zmluvy správne a pravdivé, a Kupujúcemu 

vznikla z tohto dôvodu Ujma má Kupujúci právo na náhradu Ujmy od Predávajúceho v 

peniazoch. V prípade, ak nebude Ujma zo strany Predávajúceho uhradená riadne a včas 

a súčasne ak Ujma vznikla v súvislosti s takým porušením Zmluvy, ktoré sa na účely 

Obchodného zákonníka považuje ako podstatné porušenie Zmluvy, má Kupujúci právo 

od Zmluvy odstúpiť. 

6.4 Nárok na náhradu Ujmy podľa podmienok uvedených v odseku 6.3 Zmluvy, možno 

uplatniť u Predávajúceho do jedného (1) mesiaca od dna vzniku predmetného nároku 

(pričom sa má za to, že nárok vznikol dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty 

uvedenej v Oznámení nároku podľa bodu 6.2), najneskôr však do troch (3) mesiacov 

odo Dňa podpisu, inak tento nárok Kupujúceho zaniká. 

6.5 Výnimky. Nárok podľa bodu 6.2 a 6.3 Kupujúcemu nevzniká, resp. Predávajúci nie je 

povinný postupovať podľa bodu 6.2, v prípade, ak: 

6.5.1 by Ujma nastala v dôsledku vstúpenia do platnosti alebo zmeny zákonov a 

vykonávacích predpisov alebo vstúpením do platnosti alebo zmenou akejkoľvek 

novej Dane po tom, čo bude táto Zmluva podpísaná, aj keby nové ustanovenia 

mali retroaktívny účinok; alebo 

6.5.2 Kupujúci mohol Ujmu buď vylúčiť alebo minimalizovať jej rozsah a k takémuto 

konaniu zo strany Kupujúceho nedošlo; alebo 

6.5.3 Kupujúci písomne nedoručí Predávajúcemu Oznámenie nároku, v lehote podľa 

bodu 6.2, odkedy sa Kupujúci o týchto skutočnostiach dozvedel; alebo 

6.5.4 Kupujúci neposkytne a/alebo nezabezpečí, aby Spoločnosť poskytla, 

Predávajúcemu primeranú súčinnosť na účely odvrátenia Ujmy hroziacej zo 

skutočností, na základe ktorých môže dôjsť k vzniku nároku podľa bodu 6.3. 

6.6 V prípade, ak Kupujúci oprávnene odstúpi od Zmluvy nevzniká mu nárok na náhradu 

Ujmy spôsobenej a/alebo vzniknutej Spoločnosti, a ak takýto nárok vznikol a bol 

uplatnený - zaniká momentom účinnosti odstúpenia od Zmluvy. 

6.7 Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za také porušenie Zmluvy, ktoré bolo 

alebo je zapríčinené Vyššou mocou. 

 

7 VYHLÁSENIA KUPUJÚCEHO 

 

7.1 Kupujúci týmto s vynaložením odbornej starostlivosti vyhlasuje, že ku Dňu podpisu tejto 

Zmluvy sú všetky vyhlásenia uvedené v tomto článku Zmluvy ako aj jeho podčlánkoch 

sú platné, pravdivé, úplné a presné, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorú 

spôsobí Predávajúcemu a/alebo Spoločnosti, a to v celom rozsahu. Kupujúci ďalej 

vyhlasuje, že nezamlčal žiadne informácie alebo skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli 

mať Negatívny následok na Spoločnosť. 

7.1.1 Kupujúci je spoločnosťou s ručením obmedzeným, riadne založenou, zapísanou 

a existujúcou podľa príslušných platných právnych predpisov Slovenskej 

republiky a je plne spôsobilý na právne úkony a plne spôsobilý právne konať a 

je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť. 

7.1.2 Kupujúci nemá vedomosť, že by bol na neho podaný návrh na vyhlásenie 

konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie podľa Zákona o konkurze, 

ani nebolo vydané takéto rozhodnutie. 
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7.1.3 Kupujúci nie je platobne neschopný ani predĺžený podľa Zákona o konkurze, 

pričom zároveň vyhlasuje, že nie je ani v kríze podľa ustanovení § 67c a nasl. 

Obchodného zákonníka. Kupujúci nie je v likvidácii, ani v reštrukturalizácii, ani 

v kríze. Nikdy neexistovala, ani neexistuje povinnosť štatutárneho orgánu 

Kupujúceho podať návrh na začatie konkurzného konania, prípadne 

reštrukturalizačného konania. Valné zhromaždenie Kupujúceho, ani príslušný 

súd nevydali uznesenie o zrušení Kupujúceho. 

7.1.4 Kupujúci disponuje všetkými schváleniami, povoleniami a súhlasmi, ktoré sú 

potrebné, aby mohol vykonávať všetky činnosti, ktoré v skutočnosti vykonáva. 

Kupujúci disponuje najmä všetkými potrebnými povoleniami a súhlasmi v 

oblasti platných živnostenských predpisov SR. 

7.1.5 Kupujúci nemá vedomosť o tom, že by bol voči nemu daný niektorý z dôvodov 

uvedených v § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka na postup v zmysle §68 ods. 6 

anasl. Obchodného zákonníka. 

7.1.6 V Deň podpisu, celkové základné imanie Kupujúceho predstavuje 5.000,- EUR 

a pozostáva z peňažných vkladov spoločníka/-ov Kupujúceho, ktoré boli riadne 

a v plnej výške splatené. 

7.1.7 Podpisom a plnením tejto Zmluvy sa Kupujúci nedostal do rozporu s inou 

zmluvou alebo záväzkom, ktorého je stranou, ani žiadneho zákona, 

vykonávacích predpisov, správnych, súdnych alebo arbitrážnych rozhodnutí, 

ktorá sa ne neho vzťahujú, a ktorých porušenie by znamenalo prekážku pri 

riadnom plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy. 

7.1.8 Kupujúci nie je spoločníkom iných spoločností, ani akýchkoľvek iných 

slovenských alebo zahraničných subjektov. Kupujúci sa nepodieľa ako tichý 

spoločník na iných podnikateľských subjektoch ani sám nemá tichých 

spoločníkov v zmysle ust. § 673 a nasl. Obchodného zákonníka. Kupujúci 

neuzatvoril žiadne dohody, na základe ktorých by bol po Dni podpisu zaviazaný 

nadobudnúť takúto formu účasti. 

7.1.9 Osoba oprávnená konať v mene Kupujúceho - konateľ, ktorý podpísal túto 

Zmluvu v mene Kupujúceho, je plne oprávnený zastupovať Kupujúceho pri 

podpise tejto Zmluvy. 

7.1.10 Voči Kupujúcemu nie sú v Slovenskej republike, ani v zahraničí vedené žiadne 

exekučné konania, v ktorých by tento vystupoval na strane povinného a Kupujúci 

nemá žiadnu vedomosť o tom, že by voči nemu bolo vydané akékoľvek 

súdne/administratívne alebo iné rozhodnutie prísl. orgánu (či už v Slovenskej 

republike alebo v zahraničí), ktoré by mohlo byť exekučným titulom, a na 

základe ktorého by bol Kupujúci povinný niečo plniť v prospech tretej osoby. 

7.1.11 Kupujúci sa slobodne rozhodol do Spoločnosti ako akcionár vstúpiť v stave v 

akom sa Spoločnosť nachádza ku Dňu podpisu, pričom si nevymieňuje voči 

Predávajúcemu žiadne osobitné podmienky, či požiadavky. 

 

8 MLČANLIVOSŤ 

 

8.1 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach 

uvedených v tejto Zmluve ako aj o informáciách, o ktorých sa dozvedeli pri rokovaní o 

uzavretí tejto Zmluvy a vzťahujú sa k Zmluve alebo dotknutej Zmluvnej strane a tiež o 

informáciách, o ktorých sa dozvedeli pri výkone práv a plnení povinností podľa tejto 

Zmluvy a vzťahujú sa k Zmluve alebo dotknutej zmluvnej strane (ďalej len „Dôverné 

informácie“). Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zachovávanie mlčanlivosti 

Dôverných informácií aj svojimi zamestnancami, vrátane osôb poverených na konanie 
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v ich mene. 

8.2 Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená sprístupniť tretej osobe Dôverné 

informácie len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej Zmluvnej strany, s 

výnimkou prípadov: 

8.2.1 v prípade ich sprístupnenia jej spoločníkom, audítorom, daňovým, právnym či 

iným poradcom, pokiaľ sú viazaní zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou 

mlčanlivosti, a/alebo 

8.2.2 ak je sprístupnenie požadované právnym predpisom alebo inou osobou na 

základe právneho predpisu, a/alebo 

8.2.3 ak sa predmetné informácie stali verejne dostupnými inak ako v dôsledku 

porušenia povinnosti mlčanlivosti. 

8.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy trvá aj po zániku tejto Zmluvy. 

 

9 NÁKLADY 

 

9.1 Každá Zmluvná strana uhradí svoje náklady a výdavky súvisiace s rokovaniami, 

prípravou a implementáciou tejto Zmluvy (a dokladov, na ktoré odkazuje) vrátane 

poplatkov a súm vyplatených prípadným právnym, účtovným a iným poradcom a 

notárom. 

 

10 OZNÁMENIA 

 

10.1 Spôsob doručovania. Akákoľvek komunikácia a akékoľvek oznámenie podľa tejto 

Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane na 

adresu uvedenú v odseku 10.4 jedným z nasledujúcich spôsobov: 

10.1.  osobne; 

10.1.2 doporučenou poštou alebo kuriérom; 

10.2 Čas doručenia. Ak neexistuje dôkaz o skoršom doručení, komunikácia alebo oznámenie 

je považované za doručené: (i) pokiaľ je doručované osobne alebo je zasielané kuriérom 

alebo doporučenou poštou, v deň doručenia na adresu druhej Zmluvnej strany. Za deň 

doručenia sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, bez riadneho 

dôvodu odoprie doručovanú komunikáciu alebo oznámenie prevziať, alebo v ktorý 

máme uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, ktorá nesmie byť 

kratšia ako 6 dní, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, 

preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, 

„adresát je neznámy“, alebo iná poznámka podobného významu. 

10.3 Jazyk. Všetky oznámenia a komunikácia, ktoré majú Zmluvné strany urobiť na základe 

Zmluvy, budú v slovenskom jazyku, prípadne aj spolu s anglickým znením, pričom 

rozhodné však bude vždy len znenie v slovenskom jazyku. 

10.4 Adresy. Komunikácia a oznámenia budú zasielané na nižšie uvedené adresy alebo na 

takú inú adresu k rukám osoby, ktoré príslušná Zmluvná strana písomne oznámi 

ostatným Zmluvným stranám pred odoslaním takejto komunikácie alebo oznámenia: 

V prípade Kupujúceho mu bude komunikácia zasielaná na adresu uvedenú v záhlaví 

Zmluvy, a v prípade Predávajúceho tiež na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. 

 

11 ODDELITEĽNOSŤ 

 

11.1 Ak ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom z 

akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neúčinné, neplatné alebo nevykonateľné, alebo stratí 

účinnosť, platnosť a/alebo prestane byť vykonateľné z iného dôvodu, platnosť, účinnosť 
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a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa 

zaväzujú rokovať v dobrej viere a dodatkom k Zmluve nahradiť neplatné, neúčinné 

alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy takým novým ustanovením, ktoré bude 

platné, účinné a vykonateľné a ktoré bude z hľadiska svojho účelu a funkcie čo najviac 

zodpovedať účelu a funkcii pôvodného ustanovenia. Do doby, pokiaľ takáto dohoda 

nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie 

neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a 

ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych 

predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa 

použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety. 

 

12 ÚPLNOSŤ ZMLUVY 

 

12.1 Táto Zmluva (spolu so všetkými dokumentmi a prílohami, na ktoré odkazuje) obsahuje 

úplnú dohodu Zmluvných strán a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, zmluvy 

alebo dohovory (ústne aj písomné) týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy (a iného takého 

dokumentu). 

 

13 ZMENA ZMLUVY 

 

13.1 Žiadna zmena, doplnenie, vypustenie alebo nahradenie tejto Zmluvy alebo akéhokoľvek 

jej ustanovenia nenadobudne platnosť a účinnosť, pokiaľ nebude urobené v písomnej 

forme a podpísaná oboma Zmluvnými stranami. 

 

14 VYHOTOVENIA A JAZYK 

 

14.1 Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Predávajúci 

a Kupujúci dostanú jeden (1) rovnopis tejto Zmluvy. V prípade akýchkoľvek vyhotovení 

Zmluvy v iných jazykových verziách, má vždy prednosť jej slovenské znenie. 
 

15 ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA 

 

15.1 Táto Zmluva (spolu so všetkými dokumentmi uzavretými na jej základe, ktoré sa 

výslovne neriadia iným právnym poriadkom) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej 

republiky. 

15.2 Zmluvné vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy sa riadia v častiach neupravených Zmluvou 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

15.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo 

súvisiace s touto Zmluvou, vrátane otázok týkajúcich sa existencie, platnosti alebo 

ukončenia Zmluvy budú riešiť cestou vzájomných priateľských rokovaní Zmluvných 

strán. 

15.4 V prípade, ak snaha o vyriešenie sporu nebola úspešná, spor bude rozhodnutý 

všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. 

 

16 PLATNOSŤ ZMLUVY A MOŽNOSTI JEJ UKONČENIA 

 

16.1 Zmluvu je možné zrušiť/ukončiť len výlučne nasledovnými spôsobmi: 

16.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán, 

16.1.2 odstúpením, a to len za podmienok v uvedených v Zmluve a/alebo v 

Obchodnom zákonníku. 
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16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zrušenia Zmluvy Zmluvnými stranami 

spôsobom podľa bodu 18.1, sa táto Zmluva nezrušuje od samého počiatku, t.j. zrušuje 

sa len s účinkami ex nunc, pokiaľ sa Zmluvné strany v písomnej dohode výslovne 

nedohodnú inak. 

16.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 

porozumeli, že ich vôľa uzavrieť Zmluvu je slobodná a vážna a na znak svojho súhlasu 

s ňou ju potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

 

 
 

PRÍLOHY: 

Stanovy Spoločnosti — aktuálne znenie ku dňu podpisu tejto zmluvy 

Preberací protokol o prevzatí Akcií 

Výpis z obchodného registra SR Spoločnosti 

Znalecký posudok č. 21/2019 

Výpis z CDCP – zoznam akcionárov 

Príloha 7 – Fotokópia licencie SZĽH 

 
 

V Žiline, dňa  

Príloha 1 
Príloha 2 
Príloha 3 
Príloha 4 
Príloha 5 
Príloha 6 
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PREDÁVAJÚCI: KUPUJÚCI: 
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