
Údaje týkajúce sa cezhraničného zlúčenia spoločnosti NAY a.s. a EW NA s.r.o. 

zverejnené v zmysle ust. § 69aa ods. 3 slovenského Obchodného zákonníka 

 

Obchodná spoločnosť NAY a.s., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 

35 739 487, zapísaná v slovenskom obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, 

oddiel: Sa, vložka číslo: 1640/B (pre túto spoločnosť ďalej aj len „NAY a.s.“ alebo aj len „Nástupnícka 

spoločnosť“) v súvislosti s jej pripravovaným cezhraničným zlúčením s obchodnou spoločnosťou 

EW NA s.r.o., so sídlom Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 040 12 232, 

zapísanou v českom obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka: 

240666 (pre túto spoločnosť ďalej aj len „EW NA s.r.o.“ alebo aj len „Zanikajúca spoločnosť“) týmto 

v zmysle ust. § 69aa ods. 3 slovenského zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) zverejňuje nasledovné údaje: 

A. Podstata pripravovaného cezhraničného zlúčenia 

A1. Pripravované cezhraničné zlúčenie má spočívať v zlúčení spoločnosti NAY a.s. (ako nástupníckej 

spoločnosti) so spoločnosťou EW NA s.r.o. (ako zanikajúcou spoločnosťou), pri ktorom 

spoločnosť EW NA s.r.o. zanikne bez likvidácie tak, že jej univerzálnym právnym nástupcom sa 

stane spoločnosť NAY a.s. (pre toto cezhraničné zlúčenie ďalej len „Zlúčenie“). 

A2. Spoločnosťami zúčastnenými na Zlúčení sú teda Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca 

spoločnosť. 

A3. Sídlo Nástupníckej spoločnosti sa v dôsledku Zlúčenia (v súvislosti so Zlúčením) nebude meniť. 

A4. Pri Zlúčení sa základné imanie Nástupníckej spoločnosti zvýši z imania Zanikajúcej spoločnosti. 

V súvislosti s týmto zvýšením základného imania Nástupnícka spoločnosť vydá nové akcie, 

pričom všetky tieto akcie nadobudnú bezodplatne doterajší akcionári Nástupníckej spoločnosti, 

a to v pomere úhrnu menovitých hodnôt nimi vlastnených doterajších akcií vydaných 

Nástupníckou spoločnosťou k doterajšej výške základného imania Nástupníckej spoločnosti. 

Zvýšením základného imania Nástupníckej spoločnosti v dôsledku Zlúčenia sa teda nijako 

nezmení akcionárska štruktúra Nástupníckej spoločnosti, t.j. nezmenia sa percentuálne podiely 

jednotlivých akcionárov Nástupníckej spoločnosti na jej základnom imaní; zmení (zvýši) sa len 

celkový počet a celková menovitá hodnota nimi vlastnených akcií. 

B. Obchodné meno, právna forma a sídlo každej zúčastnenej spoločnosti (ust. § 69aa ods. 3, 

písm. a) Obchodného zákonníka): 

B1. Obchodným menom Nástupníckej spoločnosti je názov: NAY a.s. 

B2. Nástupnícka spoločnosť je akciovou spoločnosťou vzniknutou a existujúcou podľa právneho 

poriadku Slovenskej republiky. 

B3. Sídlom Nástupníckej spoločnosti je adresa: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, Slovenská 

republika. 

B4. Obchodným menom Zanikajúcej spoločnosti je názov: EW NA s.r.o. 

B5. Zanikajúca spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným vzniknutou a existujúcou podľa 

právneho poriadku Českej republiky. 

B6. Sídlom Zanikajúcej spoločnosti je adresa: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká 

republika. 



C. Názov obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je každá zúčastnená spoločnosť 

zapísaná, a identifikačné číslo organizácie v obchodnom registri alebo inej evidencii, ak jej 

toto bolo pridelené, alebo iné číslo zápisu v obchodnom registri alebo inej evidencii, ak právo 

štátu, ktorým sa zúčastnená spoločnosť spravuje, ukladá zúčastnenej spoločnosti povinnosť 

zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie (ust. § 69aa ods. 3, písm. b) Obchodného 

zákonníka): 

C1. Nástupnícka spoločnosť je zapísaná v slovenskom obchodnom registri vedenom Okresným 

súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1640/B. 

C2. Identifikačné číslo (IČO) Nástupníckej spoločnosti: 35 739 487. 

C3. Zanikajúca spoločnosť je zapísaná v českom obchodnom registri vedenom Mestským súdom 

v Prahe, oddiel: C, vložka: 240666 (spisová značka C 240666). 

C4. Identifikačné číslo (IČ) Zanikajúcej spoločnosti: 040 12 232. 

D. Odkaz na opatrenia prijaté na zabezpečenie ochrany práv veriteľov a menšinových 

spoločníkov s uvedením poštovej adresy a adresy webového sídla, ak je zriadené, na ktorom 

možno bezplatne získať všetky uvedené informácie vrátane informácií uvedených v ust. 

§ 69aa ods. 4 Obchodného zákonníka (ust. § 69aa ods. 3, písm. c) Obchodného zákonníka): 

Opatrenia prijaté na zabezpečenie ochrany práv veriteľov Zanikajúcej spoločnosti 

a Nástupníckej spoločnosti 

D1. V dôsledku Zlúčenia sa nijako nezmení (nezhorší) právne postavenie veriteľov Zanikajúcej 

spoločnosti ani právne postavenie veriteľov Nástupníckej spoločnosti; Zlúčenie nebude mať 

žiadny vplyv na vymožiteľnosť pohľadávok, ktoré veritelia majú, resp. budú mať voči 

Zanikajúcej spoločnosti, ani žiadny vplyv na vymožiteľnosť pohľadávok, ktoré veritelia majú, 

resp. budú mať voči Nástupníckej spoločnosti. 

D2. V súlade s ust. § 69aa ods. 5 Obchodného zákonníka veritelia Nástupníckej spoločnosti, ktorí ku 

dňu schválenia návrhu zmluvy o Zlúčení (ďalej len „Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení“) 

voči nej majú, resp. budú mať nesplatné pohľadávky, majú právo požadovať, aby splnenie ich 

neuhradených pohľadávok bolo primerane zabezpečené. Ak sa veritelia s Nástupníckou 

spoločnosťou nedohodnú, o primeranom zabezpečení rozhodne súd. Zabezpečenie sa 

považuje za primerané vždy, ak sa do notárskej úschovy zložila peňažná hotovosť vo výške 

pohľadávky označenej veriteľom. 

D3. Podľa ust. § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka splnenie požiadaviek ustanovených 

pre Zlúčenie pri Nástupníckej spoločnosti pred zápisom Zlúčenia do obchodného registra 

preskúma notár a vydá jej o tom osvedčenie podľa osobitného predpisu vo forme notárskej 

zápisnice (pre uvedené osvedčenie ďalej len „Osvedčenie“). 

D4. Notárom, ktorý bude vydávať Osvedčenie vo vzťahu k Nástupníckej spoločnosti, je 

Mgr. Tatiana Vršanská, notár so sídlom notárskeho úradu na adrese Družstevná 2, 831 04 

Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 (0)2 5564 0259, e-mail: tatiana.vrsanska@notar.sk 

(pre tohto notára ďalej len „Notár“). 

D5. Podľa ust. § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka Notár môže vydať Osvedčenie, ak súdne 

konania podľa ust. § 69aa ods. 5 Obchodného zákonníka, o ktorých ho informovali veritelia, 

boli právoplatne ukončené alebo ak Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení obsahuje dohodu 

o právomoci súdu a o rozhodnom práve, na základe ktorej by veritelia, ktorí mali voči 

Nástupníckej spoločnosti pred Zlúčením pohľadávky, mohli uplatniť svoje právo voči 

Nástupníckej spoločnosti na slovenskom súde a na základe slovenského práva. Ak prebiehajú 

súdne konania začaté podľa ust. § 69aa ods. 5 Obchodného zákonníka, Notár v Osvedčení 

mailto:tatiana.vrsanska@notar.sk


uvedie, že také konania prebiehajú. Právomoc slovenského súdu v takých konaniach zostáva 

zachovaná aj po nadobudnutí účinnosti Zlúčenia. 

D6. Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení (v jeho článku 11) obsahuje dohodu Nástupníckej 

spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti, podľa ktorej bude platiť nasledovné: 

D6.1 Pre spory vyplývajúce z právnych vzťahov s tretími osobami, ktoré vznikli alebo vzniknú 

pred Zlúčením a ktorých účastníkom je alebo bude Zanikajúca osoba alebo jej právny 

nástupca, sú a aj po Zlúčení budú príslušné české súdy alebo rozhodcovské súdy, resp. 

rozhodcovia, ktoré (ktorí) by na prejednanie danej veci boli príslušné (príslušní), pokiaľ 

by k Zlúčeniu nedošlo. 

D6.2 Veritelia, ktorí majú alebo budú mať pred Zlúčením pohľadávky voči Nástupníckej 

spoločnosti, budú oprávnení aj po Zlúčení uplatniť svoje právo (pohľadávku) voči 

Nástupníckej spoločnosti na slovenskom súde a podľa slovenského práva. 

D6.3 Veritelia si teda svoje práva, ktoré mali pred Zlúčením voči ktorejkoľvek zo spoločností 

zúčastnených na Zlúčení, budú môcť aj po Zlúčení uplatňovať voči danej spoločnosti 

alebo voči jej právnemu nástupcovi na rovnakom súde a podľa rovnakého právneho 

poriadku, ako by si ich uplatňovali v prípade, ak by k Zlúčeniu nedošlo. 

D7. Podľa ust. § 218f ods. 1 v spojení s ust. § 215 ods. 4 Obchodného zákonníka veritelia, ktorí 

majú, resp. budú mať ku dňu účinnosti zlúčenia spoločností voči niektorej zo zlučujúcich sa 

spoločností nesplatné pohľadávky, majú právo, ak sa v dôsledku zlúčenia zhorší vymožiteľnosť 

ich pohľadávok, do šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia zápisu zlúčenia v obchodnom registri 

požadovať od nástupníckej spoločnosti, aby dostatočným spôsobom zabezpečila splnenie ich 

neuhradených pohľadávok. Toto právo nemá veriteľ, ktorého pohľadávka je už primerane 

zabezpečená. Ak medzi veriteľmi a nástupníckou spoločnosťou nedôjde k dohode o spôsobe 

zabezpečenia pohľadávky, rozhodne o dostatočnom zabezpečení súd s ohľadom na druh 

a výšku pohľadávky. 

D8. Vzhľadom na skutočnosť uvedenú vyššie v bode D.1 nebude dôvod aplikovať na Zlúčenie 

pravidlá uvedené vyššie v bode D.7; tieto pravidlá sú tu uvedené iba pre úplnosť. 

Opatrenia prijaté na zabezpečenie ochrany práv menšinových spoločníkov 

D9. Keďže Nástupnícka spoločnosť je jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti, z čoho vyplýva, 

že Zanikajúca spoločnosť nemá žiadneho menšinového spoločníka, prijatie opatrení 

na zabezpečenie ochrany práv menšinových spoločníkov Zanikajúcej spoločnosti nie je 

potrebné a ani nemá význam. 

D10. Ochrana práv menšinových akcionárov Nástupníckej spoločnosti je zabezpečená (a) tým, že 

o schválení Návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení bude rozhodovať valné zhromaždenie 

Nástupníckej spoločnosti, (b) sprístupnením informácií a materiálov uvedených v ust. § 218c 

ods. 2 Obchodného zákonníka všetkým akcionárom Nástupníckej spoločnosti, a (c) spôsobom, 

akým dôjde pri Zlúčení k zvýšeniu základného imania Nástupníckej spoločnosti (tento spôsob je 

opísaný vyššie v bode A.4). 

Uvedenie poštovej adresy a adresy webového sídla, na ktorých možno získať informácie 

týkajúce sa Zlúčenia 

D11. Všetky uvedené informácie týkajúce sa Zlúčenia vrátane informácií uvedených v ust. § 69aa 

ods. 4 Obchodného zákonníka je možné bezplatne získať v sídle Nástupníckej spoločnosti 

na adrese NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, Slovenská republika a na webovom sídle 

Nástupníckej spoločnosti na adrese www.nay.sk na podstránke www.nay.sk/informacie-o-

cezhranicnom-zluceni. 

http://www.nay.sk/
http://www.nay.sk/informacie-o-cezhranicnom-zluceni
http://www.nay.sk/informacie-o-cezhranicnom-zluceni


E. Ďalšie informácie 

E1. Pokiaľ ide o ďalšie informácie o Zlúčení, Nástupnícka spoločnosť odkazuje (a) na Návrh zmluvy 

o cezhraničnom zlúčení uložený pre Nástupnícku spoločnosť v zbierke listín slovenského 

obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, a (b) na informácie zverejnené 

v sídle Nástupníckej spoločnosti a na jej webovom sídle v zmysle vyššie uvedeného bodu D.11. 


