
Zmluva o zlúčení spoločností 
 

uzatvorená  v zmysle § 69 ods. 6, § 218a ods. 1 a § 218k ods. 4, 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) 

(ďalej len „zmluva“) 
medzi 

 
 

Obchodné meno: Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. 
Sídlo:   Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 
IČO:   31 562 141 
v mene ktorej koná: ........................... 
   ........................... 
Zápis v OR SR:  Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č.: 69/S 
 
(ďalej len „nástupnícka spoločnosť“ alebo „ŽP a.s.“) 
 
a  
 
Obchodné meno: UHL Holding, a.s. 
Sídlo:   Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 
IČO:   52 618 382 
v mene ktorej koná: ........................... 
   ........................... 
Zápis v OR SR:  Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č.: 1188/S 
 
(ďalej len „spoločnosť zanikajúca zlúčením“ alebo „UHL Holding, a.s.“) 
(nástupnícka spoločnosť a spoločnosť zanikajúca zlúčením ďalej len „spoločnosti zúčastnené                     
na zlúčení“ alebo „zmluvné strany“) 
 
 

Článok I. 
Základné ustanovenia 

 
 

1. Spoločnosť zanikajúca zlúčením je obchodnou spoločnosťou typu akciová spoločnosť, ktorá 
bola založená podľa slovenského práva zakladateľskou zmluvou zo dňa 22. 08. 2019. Základné 
imanie spoločnosti zanikajúcej zlúčením predstavuje 2 ks akcií - druh kmeňové, podoba 
listinné, forma na meno, menovitej hodnoty 250,00 €, pričom  ich prevoditeľnosť nie je 
obmedzená a 10 ks akcií -  druh kmeňové, podoba listinné, forma na meno, menovitá hodnota 
2 450,00  €, pričom ich prevoditeľnosť nie je obmedzená. Celková hodnota základného imania 
ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy predstavuje 25 000,00  €  a je splatené v celom rozsahu. 

 
2. Nástupnícka spoločnosť je obchodnou spoločnosťou typu akciová spoločnosť, ktorá bola 

založená podľa slovenského práva zakladateľskou listinou zo dňa 21. 04. 1992. Základné imanie 
nástupníckej spoločnosti predstavuje 2 384 135 ks akcií - druh kmeňové, podoba listinná, 
forma na meno, menovitej hodnoty 34,00 €, pričom ich prevoditeľnosť je obmedzená 
súhlasom spoločnosti v zmysle stanov. Celková hodnota základného imania ku dňu uzatvorenia 
tejto zmluvy predstavuje 81 060 590,00  €  a je splatené v celom rozsahu. 
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3. Nástupnícka spoločnosť je obchodná spoločnosť, ktorej primárnou činnosťou je výroba ocele 
a oceľových bezšvíkových rúr. V rámci zabezpečenia svojej činnosti a pri sledovaní svojich 
cieľov, nástupnícka spoločnosť je jediným spoločníkom alebo jediným akcionárom viacerých 
obchodných spoločností. 
 

4. Spoločnosť zanikajúca zlúčením je obchodná spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je 
nástupnícka spoločnosť. 

 
 

Článok II. 
Definícia pojmov 

 
 

1. „Deň podpisu“ znamená deň, kedy bude táto zmluva uzatvorená vo forme notárskej zápisnice 
o právnom úkone. 
 

2. „Deň účinnosti zlúčenia“ znamená deň, kedy nastanú zákonné účinky zlúčenia, pričom týmto 
dňom je 01. 09. 2021 od 00:00 hod., za predpokladu, že k tomuto dňu bude súčasne vykonaný 
zápis do príslušného obchodného registra v súlade s § 69a ods. 1 ObZ v spojitosti s § 8 ods. 1 
zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona 
o OR“), inak deň vykonania zápisu zlúčenia do obchodného registra. 
 

3. „Rozhodný deň“ znamená deň, ktorý sa použije na aplikáciu predpisov z oblasti účtovníctva 
a daní z príjmov právnických osôb v zmysle § 69 ods. 6 písm. d) ObZ a § 4 ods. 3 zákona č. 
431/2002 Z .z. o účtovníctve v súvislosti s touto zmluvou. Je to tiež deň, od ktorého sa úkony 
spoločnosti zanikajúcej zlúčením považujú z účtovného hľadiska a z hľadiska dane z príjmov 
právnických osôb za úkony nástupníckej spoločnosti. 
 

4. „Imanie“ znamená imanie spoločnosti zanikajúcej zlúčením v zmysle § 69 ods. 3 ObZ, ktorého 
súčasť tvoria najmä zložky ako sú uvedené v článku V., ods. 5. tejto zmluvy a iné zložky, ako sú 
definované v  článku XI., ods. 1. tejto zmluvy. 
 

5. „Vada“ znamená akýkoľvek nedostatok fyzickej alebo právnej povahy aktíva, veci, iného práva, 
inej majetkovej hodnoty alebo nehmotného majetku, ktorý znižuje, podstatne obmedzuje 
alebo vylučuje možnosť ich použitia, vrátane neexistencie určitej vlastnosti, ktorá sa v danom 
prípade všeobecne predpokladá alebo ktorej existenciu spoločnosť zanikajúca zlúčením 
nástupníckej spoločnosti výslovne potvrdila. 

 
 

Článok III. 
Prehlásenia nástupníckej spoločnosti 

 
Nástupnícka spoločnosť prehlasuje, že: 
 

a. jej predstavenstvo v zmysle § 218k ObZ rozhodlo o zlúčení spoločností zúčastnených 
na zlúčení, 
 

b. návrh tejto zmluvy bol schválený rozhodnutím prijatým predstavenstvom nástupníckej 
spoločnosti v zmysle § 218k ObZ, 
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c. vzhľadom na to, že nástupnícka spoločnosť je jediným akcionárom spoločnosti 
zanikajúcej zlúčením, uplatňuje sa na zlúčenie spoločností zúčastnených na zlúčení 
ustanovenie § 218k ods. 4 ObZ, 

 
d. návrh tejto zmluvy bol uložený do zbierky listín pre nástupnícku spoločnosť 

a oznámenie o tejto skutočnosti bolo zverejnené v zmysle § 218a ods. 6 ObZ,  
 

e. splnila všetky povinnosti v zmysle § 218k ods. 1 písm. a) ObZ viac ako 30 dní pred dňom 
prijatia rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia 
zanikajúcej spoločnosti, 
 

f. splnila všetky povinnosti v zmysle § 218k ods. 1 písm. b) ObZ viac ako 30 dní pred dňom 
prijatia rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia 
zanikajúcej spoločnosti, 
 

g. sú splnené všetky podmienky pre uzatvorenie tejto zmluvy a zlúčenie spoločností 
zúčastnených na zlúčení podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov 
nástupnickej spoločnosti, ktoré sú nevyhnutné pre proces zlúčenia ku dňu podpisu. 

 
 

Článok IV. 
Prehlásenia spoločnosti zanikajúcej zlúčením 

 
 

Spoločnosť zanikajúca zlúčením prehlasuje, že: 
 

a. zrušenie spoločnosti zanikajúcej zlúčením bez likvidácie zlúčením s nástupníckou 
spoločnosťou bolo prijaté rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti zanikajúcej 
zlúčením pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v zmysle § 218k ObZ, 
 

b. návrh tejto zmluvy bol schválený rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti 
zanikajúcej zlúčením pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v zmysle § 218k 
ObZ, 
 

c. oznámil príslušnému správcovi dane vypracovanie návrhu tejto zmluvy v lehote 
v zmysle § 69 ods. 13 ObZ, 
 

d. akcie spoločnosti zanikajúcej zlúčením nie sú a ani neboli predmetom záložného práva 
a preto nie je nutné realizovať druhú časť § 69 ods. 13 ObZ, 
 

e. vzhľadom na to, že nástupnícka spoločnosť je jediným akcionárom spoločnosti 
zanikajúcej zlúčením, uplatňuje sa na zlúčenie spoločností zúčastnených na zlúčení 
ustanovenie § 218k ods. 4 ObZ, 
 

f. návrh tejto zmluvy bol uložený do zbierky listín pre spoločnosť zanikajúcu zlúčením 
a oznámenie o tejto skutočnosti bolo zverejnené v zmysle § 218a ods. 6 ObZ,  
 

g. sú splnené všetky podmienky pre uzatvorenie tejto zmluvy a zlúčenie spoločností 
zúčastnených na zlúčení podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov 
spoločnosti zanikajúcej zlúčením, ktoré sú nevyhnutné pre proces zlúčenia ku dňu 
podpisu. 
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Článok V. 
Predmet zmluvy 

 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach a postupoch, ktorými sa 
uskutoční dobrovoľné zrušenie spoločnosti UHL Holding, a.s. bez likvidácie z dôvodu zlúčenia 
s jedinou nástupníckou spoločnosťou ŽP a.s., čím dôjde ku kumulácii kapitálu v jedinej 
spoločnosti. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu účinnosti zlúčenia dôjde k zlúčeniu spoločnosti 

zanikajúcej zlúčením s nástupníckou spoločnosťou a to za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve a podmienok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Spoločnosť zanikajúca  
v súlade s ustanovením § 69 ods. 3 ObZ zlúčením s nástupníckou spoločnosťou zanikne             
bez likvidácie. Nástupnícka spoločnosť sa zároveň stane právnym nástupcom spoločnosti 
zanikajúcej zlúčením. 

 
3. V súvislosti so zlúčením spoločnosti zanikajúcej zlúčením s nástupníckou spoločnosťou sa 

zmluvné strany zároveň dohodli na nasledovnom: 
 

a. Zlúčením spoločnosti zanikajúcej zlúčením s nástupníckou spoločnosťou nedochádza 
k zvýšeniu základného imania nástupníckej spoločnosti, to znamená, že základné 
imanie nástupníckej spoločnosti, ako aj jeho štruktúra zostáva nezmenená vo výške 
81 060 590,00 €. 

 
b. Vzhľadom na skutočnosť, že nástupnícka spoločnosť je jediným akcionárom 

spoločnosti zanikajúcej zlúčením, vlastnícka štruktúra v nástupníckej spoločnosti 
ostáva nezmenená podľa počtu doteraz vydaných akcií nástupnickej spoločnosti. 
Nástupnícka spoločnosť nenadobudne v súvislosti so zlúčením vlastné akcie. 

 
c. Obchodné meno nástupníckej spoločnosti, ako aj jej sídlo zostane po zlúčení 

nezmenené. 
 

d. Členovia predstavenstva vrátane predsedu a podpredsedu a členovia dozornej rady 
nástupníckej spoločnosti zostávajú členmi týchto orgánov aj po zlúčení spoločností 
a nedochádza k žiadnej zmene v zložení týchto orgánov. 

 
e. Nástupnícka spoločnosť nebude po zlúčení pokračovať vo vykonávaní obchodných 

činností spoločnosti zanikajúcej zlúčením v rozsahu, v akom sú ku dňu zlúčenia 
uvedené v predmete podnikania spoločnosti zanikajúcej zlúčením, s výnimkou 
predmetu činností vykonávaných aj priamo nástupníckou spoločnosťou v znení 
zapísanom ku dňu zlúčenia v obchodom registri. 

 
f. V súvislosti so zlúčením nebudú vykonávané žiadne zmeny zakladateľskej listiny a 

stanov nástupníckej spoločnosti. 
 

4. Ku dňu účinnosti zlúčenia prechádza na nástupnícku spoločnosť celé imanie spoločnosti 
zanikajúcej zlúčením a to najmä všetky veci, pohľadávky, iné práva a majetkové hodnoty, ďalej 
všetky známe i neznáme povinnosti a záväzky patriace spoločnosti zanikajúcej zlúčením a to 
bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú v tejto zmluve, odovzdávacom protokole a/alebo účtovnej 
evidencii spoločnosti zanikajúcej zlúčením výslovne uvedené. 
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5. Imanie spoločnosti zanikajúcej zlúčením pozostáva zo všetkých vecí, práv, pohľadávok, 
nehmotného majetku a iných majetkových hodnôt, povinností, záväzkov, ktoré spoločnosť 
zanikajúca zlúčením má alebo využíva a ktoré sa týkajú alebo súvisia najmä s výkonom jej 
činnosti v zmysle príslušných platných právnych predpisov, vrátane známych, neznámych, 
a budúcich alebo ktorých vznik závisí od splnenia podmienky, medzi ktoré patria najmä: 

 
a. Aktíva 
b. Pasíva 
c. Záväzky 
d. Zmluvy s tretími stranami 
e. Iné zložky 

 
(všetky kategórie uvedené pod písm. a. až e. ďalej jednotlivo alebo spoločne aj ako „zložky“) 

 
6. Zmluvné strany berú na vedomie, že zoznamy zložiek spoločnosti zanikajúcej zlúčením 

špecifikovaných v predchádzajúcom bode tohto článku majú zohľadňovať ekonomický, právny 
a faktický stav platný k rozhodnému dňu. Zoznam jednotlivých položiek bude obsiahnutý 
v odovzdávacom protokole a/alebo v účtovnej evidencii spoločnosti zanikajúcej zlúčením  a 
odovzdaný najneskôr do 16. 08. 2021. 

 
 

Článok VI. 
Aktíva 

 
 

1. Predmetným zlúčením prechádzajú na nástupnícku spoločnosť všetky vlastnícke práva 
k hnuteľnému majetku a nehnuteľnému majetku, ktorý je vo vlastníctve zanikajúcej 
spoločnosti (ďalej ako „aktíva“). 

 
2. Spoločnosť zanikajúca zlúčením je povinná v písomnej forme, najneskôr v odovzdávacom 

protokole, upozorniť nástupnícku spoločnosť na všetky vady prevádzaných aktív, o ktorých vie. 
 

 
Článok VII. 

Práva 
 
 

1. Zlúčením ďalej prechádzajú na nástupnícku spoločnosť všetky práva, nároky, pohľadávky, 
nehmotný majetok a iné majetkové hodnoty spoločnosti zanikajúcej zlúčením voči iným 
osobám, vrátane práv vyplývajúcich z priemyselného vlastníctva (ďalej ako „práva“). 

 
2. Spoločnosť zanikajúca zlúčením podpísaním tejto zmluvy taktiež vyhlasuje, že práva 

prechádzajúce na nástupnícku spoločnosť v dôsledku zlúčenia z hľadiska svojho rozsahu a 
obsahu nie sú obmedzené z hľadiska ich uplatnenia alebo výkonu žiadnym právom tretej osoby 
alebo zmluvným obmedzením, či obmedzením vyplývajúcim z rozhodnutia súdu, a že tieto 
práva nie sú predmetom žiadneho zabezpečovacieho práva žiadnej tretej osoby.   

  
3. V dôsledku zlúčenia prechádzajú na nástupnícku spoločnosť aj práva vyplývajúce  

zo zabezpečenia pohľadávok patriacich spoločnosti zanikajúcej zlúčením poskytnutých inými 
osobami, najmä záložné práva a ručenie.  
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Článok VIII. 
Záväzky 

 
 

1. Na nástupnícku spoločnosť zlúčením rovnako prechádzajú všetky záväzky a povinnosti 
spoločnosti zanikajúcej zlúčením (ďalej ako „záväzky“). 

 
2. Spoločnosť zanikajúca zlúčením vyhlasuje, že všetky záväzky sú riadne a v súlade s platnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi zavedené v jej účtovnej evidencii a/alebo sú 
výslovne a konkrétne uvedené v tejto zmluve/odovzdávacom protokole. 

 
 

Článok IX. 
Práva a povinnosti z uzatvorených zmluvných vzťahov s tretími osobami 

 
 

1. Ku dňu účinnosti zlúčenia prechádzajú na nástupnícku spoločnosť všetky práva a povinnosti     
zo všetkých zmluvných vzťahov a dohôd, ktoré boli uzatvorené medzi spoločnosťou 
zanikajúcou zlúčením a tretími osobami, pričom ich zoznam sa nachádza v informačnom 
systéme/odovzdávacom protokole spoločnosti zanikajúcej zlúčením. 
 

2. Nástupnícka spoločnosť nahradí spoločnosť zanikajúcu zlúčením ako zmluvnú stranu                     
vo všetkých zmluvách, ktoré ostávajú v platnosti ku dňu účinnosti zlúčenia, pričom na ňu 
prechádzajú všetky práva a povinnosti v nich uvedené a/alebo z nich plynúce.  
  

3. Podľa dohody zmluvných strán spoločnosť zanikajúca zlúčením v období odo dňa podpisu tejto 
zmluvy  do dňa účinnosti zlúčenia bude o zlúčení a prechode zmlúv s tretími stranami  
na nástupnícku spoločnosť písomne informovať príslušné zmluvné strany.  
 

4. Platné a účinné zmluvy uzavreté medzi spoločnosťou zanikajúcou zlúčením a nástupníckou 
spoločnosťou zanikajú ku dňu účinnosti zlúčenia.   
 
 

Článok X. 
Zamestnanci a pracovnoprávne vzťahy 

 
 

1. Spoločnosť zanikajúca zlúčením vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nemá žiadneho 
zamestnanca a počas existencie nezamestnávala žiadnych zamestnancov v pracovnom vzťahu 
alebo pracovnoprávnom vzťahu mimo pracovného pomeru. 

 
2. Spoločnosť sa zaväzuje, že od uzatvorenia tejto zmluvy do dňa účinnosti zlúčenia neuzatvorí 

žiadnu pracovnú zmluvu, ani dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 
 

 
Článok XI. 
Iné zložky 

 
 

1. Zo spoločnosti zanikajúcej zlúčením prechádzajú dňom účinnosti na nástupnícku spoločnosť aj 
akékoľvek iné práva a povinnosti, plynúce z iných právnych skutočností a/alebo zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov, majetkové hodnoty a iné zložky, ktoré nie sú uvedené                       
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v žiadnom z predchádzajúcich článkov tejto zmluvy, ale ktoré podľa ich charakteru patria 
spoločnosti zanikajúcej zlúčením z dôvodu ich využívania alebo v súvislosti s jej 
prevádzkovaním ku dňu účinnosti zlúčenia (ďalej len „iné zložky“). 

 
2. O prechode akejkoľvek inej zložky na nástupnícku spoločnosť bude nástupnícka spoločnosť 

informovať príslušné dotknuté tretie osoby bez zbytočného odkladu po ich identifikácii. 
 

 
Článok XII. 

Prechod práv 
 
 

1. Vlastnícke právo k veciam, ďalšie práva a iné majetkové hodnoty, ktoré na nástupnícku 
spoločnosť prechádzajú touto zmluvou, prechádzajú na nástupnícku spoločnosť dňom 
účinnosti zlúčenia. Práva k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri nehnuteľností prechádzajú 
na nástupnícku spoločnosť dňom účinnosti zlúčenia. Zmena v katastri nehnuteľností sa vykoná 
zápisom do príslušného katastra nehnuteľností v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
Práva k iným nehnuteľnostiam, kde sa ich evidencia v katastri nehnuteľností nevyžaduje alebo 
nie sú v katastri nehnuteľností evidované z iných dôvodov, prechádzajú na nástupnícku 
spoločnosť dňom účinnosti zlúčenia.  

 
2. Všetky práva, povinnosti, pohľadávky, záväzky, nehmotný majetok a iné nemajetkové hodnoty 

alebo zložky, vrátane práv, záväzkov, zmlúv, ktoré na nástupnícku spoločnosť prechádzajú 
zlúčením, prechádzajú na nástupnícku spoločnosť dňom účinnosti zlúčenia. 

 
 

Článok XIII. 
Konania 

 
 

1. Dňom účinnosti zlúčenia nástupnícka spoločnosť vstupuje do všetkých konaní                                
pred všeobecnými súdmi, arbitrážnymi súdmi, vrátane  konkurzných, reštrukturalizačných 
konaní, konaní o výkon rozhodnutia a exekučných konaní, do správnych konaní a konaní podľa 
osobitných predpisov, vrátane konaní o opravných prostriedkoch proti vydaným 
rozhodnutiam, ktoré sú začaté ku dňu účinnosti zlúčenia a v ktorých spoločnosť zanikajúca 
zlúčením vystupuje ako jeden z účastníkov (ďalej len „konania“). 
 

2. Nástupnícka spoločnosť doručí konajúcemu súdu alebo inému v konaní konajúcemu orgánu 
návrh na pripustenie zmeny účastníka konania. 

 
 

Článok XIV. 
Odovzdávacie procedúry 

 
 

1. Odovzdanie a prevzatie všetkých zložiek spoločnosti bude potvrdené podpísaním 
odovzdávacieho protokolu, ktorý sa zmluvné strany zaväzujú vyhotoviť, podpísať a navzájom 
si odovzdať najneskôr do 16 .08. 2021 (ďalej len „odovzdávací protokol“).  

 
2. Odovzdávací protokol bude obsahovať najmä nasledujúce informácie a zoznamy 

k rozhodnému dňu:  
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a. Zoznam Aktív,  
b. Zoznam Práv,  
c. Zoznamom Záväzkov,  
d. Zoznam Zmlúv  s tretími stranami,  
e. Protokol o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov,   
f. Zoznam Iných zložiek,  
g. Zoznam odovzdávaných dokumentov súvisiacich so spoločnosťou zanikajúcou zlúčením 

resp.  s jednotlivými zložkami,   
h. Zoznam konaní,   
i. všetky námietky a poznámky niektorej zmluvnej strany v súvislosti s podpísaním 

odovzdávacieho protokolu, ak o to táto zmluvná strana požiada,  
j. prípadné nové zložky, na ktorých sa obe zmluvné strany dohodnú v súvislosti so zlúčením, 

a  
k. identifikácia zmluvných strán, miesto a deň podpísania.  

 
3. Najneskôr ku dňu 16. 08. 2021 odovzdá spoločnosť zanikajúca zlúčením nástupníckej 

spoločnosti všetku účtovnú, právnu, technickú, obchodnú a ostatnú dokumentáciu, záznamy a 
spisy, vrátane už archivovanej dokumentácie, vzťahujúce sa na všetky zložky spoločnosti 
zanikajúcej zlúčením, ich nadobudnutie, prevádzkovanie a nakladanie s nimi, ako aj                         
na právnym predpisom predpísanú registráciu alebo evidenciu a prípadnú ďalšiu 
dokumentáciu potrebnú na uplatnenie práv alebo splnenie záväzkov, ak existuje.  

 
 

Článok XV. 
Ďalšie dojednania 

 
 

1. Rozhodným dňom pre účely aplikácie predpisov z oblasti účtovníctva a daní z príjmov 
právnických osôb  v súvislosti s ustanovením § 69 ods. 6 písm. d) ObZ a § 4 ods. 3 zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve  je dátum 01. 08. 2021. Tento dátum bude rozhodným dňom           
pre účely účtovníctva a daní aj v prípade, ak nebude vykonaný zápis zlúčenia do Obchodného 
registra k 01. 09. 2021 v zmysle článku XIX. ods. 2.  tejto zmluvy.  

 
2. Pre účely dane z príjmov právnických osôb sa zmluvné strany dohodli, že zlúčenie spoločnosti 

zanikajúcej zlúčením a nástupníckej spoločnosti bude vykonané v zmysle § 17c zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov platného ku dňu podpisu tejto zmluvy v reálnych hodnotách. 
 

3. Spoločnosť zanikajúca zlúčením v súčinnosti s nástupníckou spoločnosťou zostaví mimoriadnu 
účtovnú závierku za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 07. 2021, v ktorej precení majetok 
a záväzky na reálnu hodnotu. 
 

4. Spoločnosť zanikajúca zlúčením zostaví daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 

a podá toto daňové priznanie najneskôr do 31. 08. 2021. V rovnakom termíne zanikajúca 

spoločnosť uloží schválenú účtovnú závierku do registra účtovných závierok.   

 
5. O účtovaní oceňovacích rozdielov z precenenia majetku a záväzkov pri zlúčení, ktoré 

predstavujú rozdiel medzi reálnou hodnotou a účtovnou hodnotou majetku a záväzkov 
nadobudnutých zlúčením v účtovníctve nástupníckej spoločnosti rozhodne predstavenstvo. 
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6. Ustanovenie nezávislého experta za účelom preskúmania návrhu tejto zmluvy sa v súlade             
s § 218a ods. 2 až 5 ObZ a v súlade s § 218k ods. 4 ObZ nevyžaduje, preto zmluva neobsahuje 
úpravu osobitných výhod, ktoré sa majú poskytnúť nezávislému expertovi.  
  

7. Členom predstavenstva vrátane predsedu spoločnosti zanikajúcej zlúčením, ani členom 
predstavenstva vrátane predsedu a podpredsedu nástupníckej spoločnosti podieľajúcich sa      
na zlúčení nebudú poskytnuté žiadne osobitné výhody.  
 

8. Neboli dojednané žiadne osobitosti týkajúce sa práva akcionárov spoločností podieľajúcich sa 
na zlúčení ohľadom ich podielu na zisku v nástupníckej spoločnosti. 
 

9. Vzhľadom na to, že jediný akcionár spoločnosti zanikajúcej zlúčením nemá v spoločnosti 
zanikajúcej zlúčením žiadne prioritné akcie, nie je majiteľom prioritných alebo vymeniteľných 
dlhopisov alebo iných cenných papierov s osobitnými právami vydanými spoločnosťou 
zanikajúcou zlúčením, táto zmluva neobsahuje určenie príslušných práv v zmysle § 218a ods. 1 
písm. f) ObZ. 
 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že správu audítora o zistených skutočnostiach v zmysle § 69 ods. 
14 ObZ vyhotoví spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23,          
851 01 Bratislava, IČO: 31 343 414, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I, oddiel: Sro, vložka č.: 4444/B. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s vypracovaním 
uvedenej správy audítora o zistených skutočnostiach uhradí nástupnícka spoločnosť.  

 
 

Článok XVI. 
Platnosť a účinnosti zmluvy 

 
 

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu uzatvorenia vo forme notárskej 
zápisnice o právnom úkone. 
 

2. Akékoľvek vady, ktoré by boli zistiteľné z príloh tejto zmluvy, odovzdávajúceho protokolu, 
účtovných závierok, či z verejných registrov nemajú vplyv na platnosť a účinnosť tejto zmluvy 
a nie sú jej porušením.    

 
3. V prípade, ak by bolo alebo sa neskôr stalo niektoré z ustanovení zmluvy neplatné alebo 

nevykonateľné, nemá takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť ustanovenia zmluvy vplyv        
na platnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy. 

 
Článok XVII. 

Mlčanlivosť a ochrana informácií 
 
 

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedia pri plnení tejto zmluvy, ako aj o všetkých informáciách, ktoré majú alebo mohli by 
mať v budúcnosti charakter dôverných informácií alebo tvoria predmet obchodného tajomstva 
ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo inej tretej osoby a tieto chrániť pred ich zverejnením alebo 
poskytnutím tretej osobe. Toto neplatí, pokiaľ ich zverejnenie je vyžadované platným právnym 
predpisom, či oprávneným štátnym orgánom. 
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Článok XVIII. 
Zápis zlúčenia do obchodného registra 

 
 

1. V súlade s § 69a ods. 4 ObZ zmluvné strany podajú súčasne návrh na zápis zlúčenia na základe 
tejto zmluvy do príslušného obchodného registra, formou návrhu na zápis zmeny                             
do obchodného registra v nástupníckej spoločnosti a návrhu na výmaz spoločnosti zanikajúcej 
zlúčením z obchodného registra.  
 

2. Návrhy v zmysle predchádzajúceho odseku budú doložené prílohami v zmysle všeobecne 
záväzných predpisov a v súlade s § 8 ods. 1 zákona o OR bude navrhnuté vykonanie zápisu    
k 01. 09. 2021, ktorý má byť dňom účinnosti zlúčenia.   
 

3. V prípade, ak príslušný súd odmietne vykonať zápis zlúčenia do obchodného registra, zmluvné 
strany sa dohodli, že vykonajú všetky úkony potrebné na odstránenie nedostatkov podania tak, 
aby námietky proti odmietnutiu zápisu mohli byť podané v zákonnej lehote. Ak registrový súd 
nevyhovie námietkam alebo z iného dôvodu zápis zlúčenia nebude vykonaný v súlade                       
s návrhom a/alebo ku dňu 01. 09. 2021, zmluvné strany vykonajú všetky úkony potrebné             
na zavŕšenie procesu zlúčenia zápisom v obchodnom registri.   
 

4. Pre účely tohto článku XVIII. sa za úkony potrebné na odstránenie nedostatkov podania a 
úkony potrebné na zavŕšenie procesu zlúčenia považujú najmä dodatok k tejto zmluve, ktorým 
sa odstránia vytýkané nedostatky, vyhotovenie a schválenie jednostranných právnych alebo 
iných úkonov, vrátane rozhodnutí valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti 
zúčastnenej na zlúčení, ktoré je dôvodne potrebné pre účel tohto článku XVIII.  

 
 

Článok XIX. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
 

1. Ak zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť voči druhej 
strane uplatnené písomne a to doporučeným listom, faxom alebo odovzdané osobne. 
V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného 
listu poštovým úradom na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a v prípade, že v budúcnosti 
dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu zmluvnej strany uvedenú v danom čase 
v zákonom stanovenom registri. Účinky doručenia písomných podaní sú na účely tejto zmluvy 
splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote a to 
dňom, kedy sa príslušné podanie vrátilo odosielateľovi ako nedoručené a tiež dňom, keď jeho 
prevzatie adresát bezdôvodne odmietol.  
 

2. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.   
 

3. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnými, číslovanými, 
oprávnenými osobami podpísanými dodatkami ku zmluve na základe súhlasne prejavenej vôle 
oboch zmluvných strán.  
 

4. Táto zmluva sa bude riadiť a vykladať v súlade s právom Slovenskej republiky.  O všetkých 
prípadných sporoch vyplývajúcich z tejto zmluvy, ak sa ich nepodarí vyriešiť dohodou, bude 
rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.   
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5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku s tým, že všetky 
rovnopisy majú platnosť originálu. 
 

6. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú a potvrdzujú svojimi podpismi, že si zmluvu pred jej 
podpisom riadne prečítali a že vyjadruje ich pravú a skutočnú vôľu. Ďalej prehlasujú, že zmluvu 
neuzavreli v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.   

 
 
 
 
 
V Podbrezovej, dňa .............    V Podbrezovej, dňa ............. 
 
 
 
Nástupnícka spoločnosť    Spoločnosť zanikajúca zlúčením 
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.  UHL Holding, a.s. 
 
 
 
...............................     ............................... 
 
 
 
...............................     ............................... 
 


