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

zverejnené v zmysle ust. § 69aa ods. 4 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. 4 slovenského zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) vo svojom sídle, ako aj na svojom webovom 

sídle zverejnenom v zmysle ust. § 69aa ods. 3, písm. c) Obchodného zákonníka, zverejňuje 

nasledovné údaje a dokumenty: 

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. Spoločnosť EW NA s.r.o. vznikla dňa 30.04.2015. Právnym predchodcom spoločnosti 

EW NA s.r.o. je obchodná spoločnosť Electro World s.r.o., so sídlom Chlumecká 1531, 198 19 

Praha 9, Česká republika, IČ: 264 88 361, zapísaná v českom obchodnom registri vedenom 

Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka: 85390 (pre túto spoločnosť ďalej aj len „Electro 

World s.r.o.“). 

A4. Spoločný návrh zmluvy o Zlúčení (ďalej len „Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení“) vyhotovil 

štatutárny orgán Nástupníckej spoločnosti spoločne so štatutárnym orgánom Zanikajúcej 

spoločnosti dňa 05.06.2015. 

A5. Sídlo Nástupníckej spoločnosti sa v dôsledku Zlúčenia (v súvislosti so Zlúčením) nebude meniť, 

zostane ním teda adresa: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, Slovenská republika. 

B. Účtovné závierky všetkých zúčastnených spoločností, prípadne ich právnych predchodcov 

za posledné po sebe idúce tri roky, ak niektorá zo spoločností vznikla neskôr a nemala 

právneho predchodcu, za všetky roky jej trvania (ust. § 69aa ods. 4, písm. c) Obchodného 

zákonníka): 

B1. Nástupnícka spoločnosť vo svojom sídle na adrese NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, 

Slovenská republika a tiež na svojom webovom sídle na adrese www.nay.sk na podstránke 

www.nay.sk/informacie-o-cezhranicnom-zluceni zverejňuje tieto riadne účtovné závierky: 

a) účtovnú závierku spoločnosti NAY a.s. k 31.12.2014 (spolu so správou nezávislého 

audítora), 

b) účtovnú závierku spoločnosti NAY a.s. k 31.12.2013 (spolu so správou nezávislého 

audítora), 

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


c) účtovnú závierku spoločnosti NAY a.s. k 31.12.2012 (spolu so správou nezávislého 

audítora), 

d) účtovnú závierku spoločnosti EW NA s.r.o. k 30.04.2015 (spolu so správou nezávislého 

audítora), 

e) účtovnú závierku spoločnosti Electro World s.r.o. k 30.04.2014 (ako súčasť výročnej 

správy), 

f) účtovnú závierku spoločnosti Electro World s.r.o. k 30.04.2013 (ako súčasť výročnej 

správy), a 

g) účtovnú závierku spoločnosti Electro World s.r.o. k 30.04.2012 (ako súčasť výročnej 

správy). 

C. Priebežná účtovná závierka vyhotovená ku dňu, ktorý nesmie byť skorší ako prvý deň 

tretieho mesiaca predchádzajúceho vyhotoveniu návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení 

alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí spoločností, ak posledná riadna účtovná závierka je 

vyhotovená ku dňu, od ktorého do vyhotovenia návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo 

zmluvy o cezhraničnom splynutí uplynulo viac ako šesť mesiacov (ust. § 69aa ods. 4, písm. d) 

Obchodného zákonníka): 

C1. Keďže posledná riadna účtovná závierka Nástupníckej spoločnosti (vyhotovená ku dňu 

31.12.2014), ako aj posledná riadna účtovná závierka Zanikajúcej spoločnosti (vyhotovená 

ku dňu 30.04.2015) boli vyhotovené ku dňu, od ktorého do dňa vyhotovenia Návrhu zmluvy 

o cezhraničnom zlúčení (05.06.2015) neuplynulo viac ako šesť mesiacov, nevyžaduje sa 

zverejnenie priebežnej účtovnej závierky podľa ust. § 69aa ods. 4, písm. d) Obchodného 

zákonníka; Nástupnícka spoločnosť takú priebežnú účtovnú závierku preto nezverejňuje. 

D. Meno a priezvisko notára, ktorý bude vydávať osvedčenie podľa ust. § 69aa ods. 7 

Obchodného zákonníka, adresa jeho notárskeho úradu, prípadne aj jeho ďalšie kontaktné 

údaje (ust. § 69aa ods. 4, písm. e) Obchodného zákonníka): 

D1. Osvedčenie o splnení požiadaviek ustanovených pre Zlúčenie podľa ust. § 69aa ods. 7 

Obchodného zákonníka pri Nástupníckej spoločnosti ako slovenskej zúčastnenej spoločnosti 

bude vydávať 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. 

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, (b) na informácie zverejnené 

v Obchodnom vestníku v zmysle ust. § 69aa ods. 3 Obchodného zákonníka a (c) na ďalšie 

prípadné informácie zverejnené v sídle Nástupníckej spoločnosti alebo na jej webovom sídle. 
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