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NÁVRH 

ZMLUVA O ZLÚČENÍ 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

MERGER AGREEMENT 

DRAFT 

(hereinafter as “Agreement”) 

 

medzi by and between 

spoločnosťou SLOVNAFT a.s., so sídlom 

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 

31 322 832, zapísanou v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 

Sa, vložka č. 426/B, 

company SLOVNAFT a.s., with seat at Vlčie 

hrdlo 1, 824 12 Bratislava, BIN: 

31 322 832, registered in the Commercial 

Register of Bratislava I District Court, 

Section: Sa, File No. 426/B, 

(ďalej len „Nástupnícka spoločnosť“) (hereinafter as “Succeeding Company”) 

a and 

spoločnosťou CM European Power 

Slovakia, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 

824 12Bratislava , IČO 44 354 258, 

zapísanou v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 

54105/B, 

company CM European Power Slovakia, 

s.r.o., with seat at Vlčie hrdlo 1, 

824 12Bratislava, BIN: 44 354 258, 

registered in the Commercial Register of 

Bratislava I District Court, Section: Sro, File 

No. 54105/B, 

(ďalej len „Zanikajúca spoločnosť“) (hereinafter as “Dissolving Company”) 

Preambula Preamble 

Účelom zlúčenia je predpokladaná 

racionalizácia správy a redukcie 

a konsolidácie nákladov a vytvorenie 

potenciálu pre ďalšiu expanziu Nástupníckej 

spoločnosti. Zlúčením dôjde k zániku 

Zanikajúcej spoločnosti, ktorému bude 

predchádzať jej zrušenie bez likvidácie. Ku 

dňu, kedy tento úkon nadobudne právnu 

účinnosť, celé imanie Zanikajúcej 

spoločnosti prejde na Nástupnícku 

spoločnosť. Nástupnícka spoločnosť preberá 

celé imanie Zanikajúcej spoločnosti. 

To streamline the administration and reduce 

and consolidate costs and create potential 

for further expansion of the Dissolving 

Company and the Succeeding Company, the 

companies decided to merge. As a result of 

the merger, the Dissolving Company will be 

dissolved, which will be preceded by its 

winding-up without liquidation. As of the 

date when this transformation is perfected, 

the entirety of the assets of the Dissolving 

Company shall be transferred to the 

Succeeding Company. The Succeeding 

Company shall take over the entire assets of 

the Dissolving Company. 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

Article I. 

Opening Provisions 

1.1 Táto Zmluva je uzatvorená v súlade 

s ustanovením § 69 ods. 6, § 152a a 

§ 218a a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka 

v platnom znení (ďalej len 

„Obchodný zákonník“) a upravuje 

podmienky a spôsob zlúčenia 

obchodných spoločností 

zúčastnených na zlúčení. 

1.1 This Agreement is entered into 

pursuant to the provisions of Section 

69 (6), Section 152a and Section 

218a and following of Act No. 

513/1991 Coll. Commercial Code as 

amended (hereinafter as 

“Commercial Code”) and lays down 

the terms and conditions and the 

procedure of the merger of the 

companies. 

1.2 Strany sa dohodli, že spoločnosť 

SLOVNAFT a.s., ako nástupnícka 

spoločnosť a CM European Power 

Slovakia, s.r.o., ako zanikajúca 

1.2 The parties agreed that SLOVNAFT 

a.s., being the Succeeding 

Company, and CM European 

Power Slovakia, s.r.o., being the 



spoločnosť sa zlučujú za podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve, 

v dôsledku čoho sa Zanikajúca 

spoločnosť zruší bez likvidácie a jej 

celé imanie vrátane práv, právnych 

nárokov, povinností, záväzkov, 

pracovno-právnych vzťahov prejde 

na Nástupnícku spoločnosť. 

Dissolving Company, shall merge 

subject to the terms and conditions 

agreed herein, as a result of which 

the Dissolving Company shall be 

wound-up without liquidation and the 

entirety of its assets including the 

rights, legal claims, obligations, 

liabilities, and labour relations shall 

be transferred to the Succeeding 

Company. 

Článok II. 

Identifikačné údaje Nástupníckej 

spoločnosti  

Article II. 

Succeeding Company Identification 

2.1 Nástupnícka spoločnosť je obchodná 

spoločnosť SLOVNAFT a.s., so 

sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 

Bratislava, IČO: 31 322 832, 

zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 

Sa, vložka č. 426/B. 

2.1 The Succeeding Company is the 

company SLOVNAFT a.s., with seat 

at Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 

BIN: 31 322 832, registered in the 

Commercial Register of Bratislava I 

District Court, Section: Sa, File No. 

426/B. 

2.2 Ku dňu podpisu tejto Zmluvy je 

základné imanie Nástupníckej 

spoločnosti 684 757 602.8  EUR 

(slovom: šesťstoosemdesiatštyri 

miliónov sedemstopäťdesiatsedemti

sícšesťstodva a osem centov) a je 

splatené v plnej výške. 

2.2 As at the date of this Agreement, the 

registered capital of the Succeeding 

Company is EUR 684 757 602.8 (six 

hundred eighty four million seven 

hundred fifty seven thousand six 

hundred two euro and eight cents), 

and was fully paid-up. 

Článok III. 

Identifikačné údaje Zanikajúcej 

spoločnosti 

Article III. 

Dissolving Company Identification 

3.1 Zanikajúcou  spoločnosťou je 

obchodná spoločnosť CM European 

Power Slovakia, s.r.o., so sídlom 

Vlčie hrdlo 1, 824 12Bratislava , IČO 

44 354 258, zapísanou 

v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 

č. 54105/B. 

3.1 The Dissolving Company is the 

company CM European Power 

Slovakia, s.r.o., with seat at Vlčie 

hrdlo 1, 824 12Bratislava, BIN: 44 

354 258, registered in the 

Commercial Register of Bratislava I 

District Court, Section: Sro, File No. 

54105/B. 

3.2 Ku dňu podpisu tejto Zmluvy je 

základné imanie Zanikajúcej 

spoločnosti 39 744 029 EUR 

(slovom: tridsaťdeväť miliónov 

sedemstoštyridsaťštyri tisíc 

dvadsaťdeväť euro) a je splatené 

v plnej výške. 

3.2 As of the date of this Agreement, the 

registered capital of the Dissolving 

Company is EUR 39 744 029  (Thirty 

nine million seven hundred forty four 

thousand twenty nine euro), and was 

fully paid-up. 

3.3 Spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti 

je ku dňu podpisu tejto Zmluvy 

spoločnosť SLOVNAFT a.s., so 

sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 

Bratislava, IČO: 31 322 832, 

zapísaná v Obchodnom registri 

vedenom na Okresnom súde 

Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 

426/B, ktorá je majiteľom 100% 

3.3 As of the date of this Agreement, the 

shareholder of the Dissolving 

Company is SLOVNAFT a.s., with 

seat at Vlčie hrdlo 1, 824 12 

Bratislava, BIN: 31 322 832, 

registered in the Commercial 

Register maintained by Bratislava I 

District Court, Section: Sa, File No. 

426/B, which is the holder of a 100% 



obchodného podielu v Zanikajúcej 

spoločnosti s vkladom spoločníka vo 

výške  39 744 029 EUR, ktorý je 

splatený v plnej výške. 

ownership interest in the Dissolving 

Company corresponding to the fully 

paid-up shareholder’s contribution of  

39 744 029 EUR. 

Článok IV. 

Rozhodný deň a deň právnych účinkov 

zlúčenia 

Article IV. 

Reference Date and Effective date of 

Merger 

4.1 Rozhodným dňom zlúčenia 

Zanikajúcej spoločnosti 

a Nástupníckej spoločnosti v zmysle 

ustanovení § 69 ods. 6 písm. d) 

Obchodného zákonníka je 1.1.2018. 

Tento deň je v zmysle tejto Zmluvy 

o zlúčení Nástupníckej spoločnosti 

a Zanikajúcej spoločnosti a vyššie 

uvedených ustanovení dňom, od 

ktorého sa všetky úkony Zanikajúcej 

spoločnosti považujú z hľadiska 

účtovníctva za úkony vykonané na 

účet Nástupníckej spoločnosti 

(vyššie uvedený deň ďalej len 

„Rozhodný deň“). 

4.1 As per provisions of Section 

69 (6) (d) of the Commercial Code, 

the reference date of the merger of 

the Dissolving Company and the 

Succeeding Company shall be 

1.1.2018. Pursuant to this 

Agreement on the merger of the 

Succeeding Company and the 

Dissolving Company and the 

provisions hereof, the date shall be 

date as of which all acts of the 

Dissolving Company shall be 

regarded  as acts made on behalf of 

the Succeeding Company  in terms 

of accounting (the above date 

further referred to as “Reference 

Date”). 

4.2 Právne účinky zlúčenia nastanú ku 

dňu zápisu zlúčenia do obchodného 

registra (ďalej len „Deň právnych 

účinkov“). 

4.2 The merger shall be effective on the 

date of registration of the merger in 

the Commercial Register 

(hereinafter as “Effective Date”). 

Článok V. 

Obchodné podiely, právo na podiel na 

zisku 

Article V. 

Ownership Interests, Entitlement to 

Share in Profit  

5.1 S ohľadom nato, že Nástupnícka 

spoločnosť je jediným spoločníkom 

v Zanikajúcej spoločnosti, účasť 

akcionárov v Nástupníckej 

spoločnosti ostane nezmenená 

a nestanovuje sa ani výmenný 

pomer akcií a postup výmeny akcií.  

5.1 With respect to that the Succeeding 

Company is the sole shareholder in 

the Dissolving Company, 

participation of the shareholders of 

the Succeeding Company shall 

remain unchanged and neither 

shares exchange ratio and process of 

the exchange of shares shall be 

stipulated. 

5.2 Dňom právnych účinkov zlúčenia 

nedochádza k zmene v práve na 

podiel na zisku Nástupníckej 

spoločnosti nakoľko účasť akcionárov 

ostáva nezmenená.  

5.2 As of the Effective Date, the right to 

a share in profit of the Succeeding 

Company shall not be affected, as 

the participation of the shareholders 

shall remain unchanged.  

5.3 Nebude sa vyplácať žiadny doplatok 

podľa ustanovenia § 218a ods. 1 

písm. b) Obchodného zákonníka 

a ani primerané peňažné 

protiplnenie za akciu podľa 

ustanovenia § 218a ods. 1 písm. d) 

Obchodného zákonníka. 

5.3 Neither additional payment as per 

the provision of Section 218a (1) (b) 

Commercial Code shall be made nor 

adequate monetary remuneration for 

share shall be paid as per the 

provision of Section 218a (1) (d) 

Commercial Code. 

Článok VI. Article VI. 



Údaje o imaní, rozhodný deň 

účtovných závierok, štruktúra 

prevzatia imania Zanikajúcej 

spoločnosti 

Capital, Date of Financial Statements, 

Structure of Takeover of the Dissolving 

Company’s Capital 

6.1 Dňom právnych účinkov zlúčenia sa 

Nástupnícka spoločnosť stane 

univerzálnym právnym nástupcom 

Zanikajúcej spoločnosti a obchodné 

imanie Zanikajúcej spoločnosti 

prejde na Nástupnícku spoločnosť. 

6.1 On the Effective Date, the 

Succeeding Company shall become 

the universal legal successor of the 

Dissolving Company, and the assets 

of the Dissolving Company shall be 

transferred to the Succeeding 

Company. 

6.2 Otváracia súvaha Nástupníckej 

spoločnosti bude zostavená 

k Rozhodnému dňu na základe 

účtových závierok Zanikajúcej 

spoločnosti a Nástupníckej 

spoločnosti, ktoré boli zostavené 

k 31.12.2017.  

6.2 The opening balance sheet of the 

Succeeding Company shall be 

prepared as of the Reference Date 

based on the financial statements of 

the Dissolving Company and the 

Succeeding Company prepared as of 

31.12.2017. 

6.3 Zložky vlastného imania Zanikajúcej 

spoločnosti budú prevedené na účty 

Nástupníckej spoločnosti v zmysle 

platných právnych predpisov. 

6.3 The components of owner’s equity of 

the Dissolving Company shall be 

transferred to the accounts of the 

Succeeding Company as per 

applicable legal regulations.  

6.4 Všetok majetok a záväzky (imanie) 

Zanikajúcej spoločnosti budú 

prevedené na Nástupnícku 

spoločnosť.  

6.4 All assets and liabilities (owner’s 

equity) of the Dissolving Company 

shall be transferred to the 

Succeeding Company. 

6.5 Zanikajúca spoločnosti vyhotovila 

priebežnú účtovnú závierku 

zostavenú ku dňu 30.6.2017. 

Nástupnícka spoločnosť je verejnou 

akciovou spoločnosťou, ktorá 

uverejňuje polročnú finančnú správu 

podľa osobitného zákona ku dňu 

30.6.2017 a túto poskytne na 

nahliadnutie akcionárom v súlade s 

§218c ods. 9 Obchodného 

zákonníka. 

6.5 The Dissolving Company prepared 

interim financial statements as of 

30.6.2017. The Succeeding 

Company is a public joint stock 

company which publishes semi-

annual financial statements under 

the special law prepared as of 

30.6.2017 and such financial 

statements shall be available to the 

shareholders for review in 

compliance with provision of Section 

218c (9) of the Commercial Code. 

Článok VII. 

Základné imanie Nástupníckej 

spoločnosti 

Article VII. 

Registered Capital of the Succeeding 

Company 

7.1 V dôsledku zlúčenia nepríde 

k žiadnej zmene základného imania 

Nástupníckej spoločnosti. Základné 

imanie Nástupníckej spoločnosti po 

zlúčení bude naďalej vo výške 684 

757 602,8 EUR. 

7.1 The merger will not result in any 

change in the registered capital of 

the Succeeding Company. The 

registered capital of the Succeeding 

Company post-merger shall remain 

EUR 684 757 602.8. 

Článok VIII. 

Zamestnanci 

Article VIII. 

Employees 

8.1 Zamestnanci Zanikajúcej spoločnosti 

prechádzajú Dňom právnych účinkov 

zlúčenia do Nástupníckej spoločnosti 

8.1 On the Effective Date, the employees 

of the Dissolving Company shall be 

transferred to the Succeeding 



ako preberajúceho zamestnávateľa. Company, with the latter being the 

acquiring employer. 

8.2 Zlúčením prejdú práva a povinnosti 

z existujúcich pracovnoprávnych 

vzťahov zo Zanikajúcej spoločnosti 

na Nástupnícku spoločnosť 

a pracovné pomery zamestnancov 

budú trvať bez prerušenia. 

8.2 Upon merger, the rights and 

obligations under the existing 

employments shall be transferred 

from the Dissolving Company to the 

Succeeding Company and the 

employments shall continue without 

interruption. 

Článok IX. 

Živnostenské a iné oprávnenia 

Article IX. 

Trade and Other Licences 

9.1 Zanikajúca spoločnosť a Nástupnícka 

spoločnosť sa dohodli, že v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 2 zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v platnom znení, bude 

Nástupnícka spoločnosť pokračovať 

v prevádzkovaní živností Zanikajúcej 

spoločnosti, ktoré ku dňu podpisu 

tejto Zmluvy Nástupnícka spoločnosť 

neprevádzkuje. 

9.1 The Dissolving Company and the 

Succeeding Company have agreed 

that pursuant to Section 14 (2) of Act 

No. 455/1991 Coll. on trade licences 

as amended, the Succeeding 

Company shall continue the 

operation of the trades of the 

Dissolving Company, which trades 

the Succeeding Company does not 

operate as at the date hereof. 

Článok X. 

Osobitné ustanovenia 

Article X. 

Special Provisions 

10.1 Nejestvujú osobitosti týkajúce sa 

práva akcionárov spoločností 

podieľajúcich sa na zlúčení na podiel 

na zisku v Nástupníckej spoločnosti 

podľa § 218a ods. 1 písm. e) 

Obchodného zákonníka. 

10.1 No particularities relating to the right 

of shareholders of companies 

participating in the merger to a share 

in profit in the Succeeding Company 

exist per Section 218a (1) (e) of the 

Commercial Code. 

10.2 Nejestvujú spoločníci Zanikajúcej 

spoločnosti, ktorí majú prioritné 

akcie, ani majitelia prioritných alebo 

vymeniteľných dlhopisov, prípadne 

iných cenných papierov s osobitnými 

právami vydaných Zanikajúcou 

spoločnosťou. 

10.2 No shareholders of the Dissolving 

Company hold priority shares or 

there are no holders of priority or 

exchangeable bonds or, if applicable, 

other securities with special rights 

issued by the Dissolving Company. 

10.3 Strany sa dohodli, že nezávislým 

expertom, členom štatutárnych 

orgánov, dozornej rady Nástupníckej 

spoločnosti alebo Zanikajúcej 

spoločnosti, ani žiadnym ďalším 

osobám nebudú poskytnuté žiadne 

osobitné výhody podľa § 

218a ods. 1 písm. g) Obchodného 

zákonníka. 

10.3 The parties agreed that independent 

experts, members of statutory 

bodies, supervisory board of the 

Succeeding Company or the 

Dissolving Company, or any other 

persons shall not be provided any 

special privileges as per Section 

218a (1) (g) of the Commercial 

Code. 

10.4 Strany sa dohodli, že Nástupnícka 

spoločnosť neprevezme obchodné 

meno Zanikajúcej spoločnosti 

v zmysle § 11 ods. 3 Obchodného 

zákonníka. 

10.4 The parties agreed that the 

Succeeding Company shall not adopt 

the name of the Dissolving Company 

as per Section 11 (3) Commercial 

Code. 

Článok XI. 

Súčinnosť a ochrana dôverných 

informácií 

Article XI. 



Assistance and Protection of 

Confidential Information 

11.1 Strany sa zaväzujú poskytovať si 

v procese zlúčenia požadovanú 

vzájomnú súčinnosť, predovšetkým 

sa vzájomne informovať o všetkých 

skutočnostiach dôležitých na riadne 

plnenie si povinností so zlúčením 

a  vyplývajúcich z právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 

11.1 The parties agree to provide the 

necessary assistance to each other 

during the merger, in particular 

inform each other of any and all facts 

critical for due performance of the 

obligations relating to the merger 

and following from the legal 

regulations of the Slovak Republic. 

11.2 Strany sa zaväzujú utajovať všetky 

informácie, s ktorými sa počas 

procesu zlučovania oboznámili bez 

ohľadu na ich charakter a záväznosť. 

Dôverné informácie môžu zverejniť 

iba v prípade písomného súhlasu 

druhej zmluvnej strany, okrem ich 

zverejnenia štátnym orgánom 

Slovenskej republiky alebo iným 

orgánom pokiaľ to vyplýva 

z právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 

11.2 The parties agree to keep confidential 

any and all information, which they 

have obtained during the merger, 

notwithstanding the type and binding 

nature of the information. 

Confidential information can be 

disclosed only subject to the written 

consent of the other party; this shall 

not apply to disclosure to state 

agencies of the Slovak Republic or 

other authorities if so required by the 

legal regulations of the Slovak 

Republic. 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 

Article XII. 

Closing Provisions 

12.1 Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie 

tejto Zmluvy stane neplatným či 

nevykonateľným a bude ho možné 

oddeliť od zvyšku Zmluvy, nebude to 

mať vplyv na platnosť 

a vykonateľnosť ostatných 

ustanovení tejto Zmluvy a nebude to 

brániť zlúčeniu Nástupníckej 

spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti 

podľa tejto Zmluvy. 

12.1 Should any of the provisions hereof 

become invalid or unenforceable, and 

it will be possible to separate it from 

the remainder of the Agreement, it 

shall be without prejudice to the 

validity and enforceability of the other 

provisions of this Agreement and it 

shall not preclude the merger of the 

Succeeding Company and the 

Dissolving Company hereunder. 

12.2 Zmluva bola vyhotovená v 6 

vyhotoveniach, z toho po jednom 

vyhotovení pre každú zmluvnú 

stranu, dve pre potreby obchodného 

registra, dve pre zbierku listín pre 

každú zmluvnú stranu. 

12.2 The Agreement is executed in 6 

counterparts, one counterpart for 

each party, two counterparts for the 

Commercial Register, and two 

counterparts for the Collection of 

deeds for each party. 

12.3 Táto Zmluva sa riadi slovenským 

právom.  

12.3 This Agreement is governed by 

Slovak law. 

12.4 Akýkoľvek spor vychádzajúci z tejto 

Zmluvy bude predložený na 

rozhodnutie príslušnému súdu 

Slovenskej republiky. 

12.4 Any and all disputes arising from this 

Agreement shall be forwarded for 

resolution to the relevant court of the 

Slovak Republic. 

12.5 Strany sa dohodli, že Nástupnícka 

spoločnosť znáša všetky náklady 

vyplývajúce z tejto Zmluvy. 

12.5 The parties agreed that the 

Succeeding Company shall bear all 

costs arising from this Agreement. 

12.6 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že 

si Zmluvu prečítali, jej obsahu 

porozumeli, že ich vôľa je slobodná 

12.6 The parties hereby declare they have 

read the Agreement, they understand 

its content, their will is free and 



a vážna, na znak čoho ju potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

serious, in witness whereof they have 

set their hands hereunto. 

Návrh Zmluvy o zlúčení bol vypracovaný 

predstavenstvom Nástupníckej spoločnosti 

a konateľmi Zanikajúcej spoločnosti. Táto 

Zmluva musí byť vyhotovená vo forme 

notárskej zápisnice o právnom úkone. 

The draft proposal of the Agreement was 

made by Board of Directors of the 

Succeeding Company and the managing 

directors of the Dissolving Company. The 

Agreement shall be executed in the form of 

a notarial deed laying down a legal act. 

V mene / On behalf of SLOVNAFT, a.s. 

V / In _______________, dňa / On __.__._____  

 

 

 

 

__________________________ 

[•] 

[Člen] predstavenstva /[Member] of the 

Board of Director 

__________________________ 

[•] 

člen predstavenstva /Member of the Board 

of Director 

V mene /On behalf of CM European Power Slovakia, s.r.o. 

V / In _______________, dňa / On __.__._____ 

 

 

 

 

__________________________ 

[•] 

konateľ /Managing Director 

__________________________ 

[•] 

konateľ /Managing Director 

 


