
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z M L U V A  O  K Ú P E  C E N N Ý C H  P A P I E R O V  

medzi  

 

MH Manažment, a. s. 

 

a 

 

[ • ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z M L U V A  O  K Ú P E  C E N N Ý C H  P A P I E R O V  

uzavretá podľa § 19 a nasl. a § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných 

službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon o cenných papieroch“) a podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov (ďalej len ,,Zmluva“) 

 

medzi: 

 

Predávajúcim: 

 

Obchodné meno: MH Manažment, a. s. 

Sídlo: Turbínová 3 

 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 

IČO: 50 088 033 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 

 Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6295/B 

V mene ktorého koná: Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., predseda predstavenstva 

 Ing. Marianna Ondrová, člen predstavenstva 

Kontaktná osoba vo  

veciach zmluvných:  [ • ] 

Mobil: [ • ] 

Email: [ • ] 

 

(ďalej len „Predávajúci“) a 

 

a 

 

Kupujúcim: 

 

Meno a priezvisko:  [ • ] 

Trvalý pobyt: [ • ] 

Dátum narodenia: [ • ] 

Mobil: [ • ] 

Email: [ • ] 

 

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 

 

 



P R E A M B U L A 

 

Keďže: 

 

(A) Predávajúci je výlučným vlastníkom minoritného podielu v spoločnosti Slovenská 

autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť skrátene SAD Dunajská Streda, 

a.s., so sídlom Bratislavská cesta 918/2, 929 13  Dunajská Streda, IČO: 36 245 488, zapísanej 

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10215/T (ďalej len 

„SAD Dunajská Streda, a.s.“ alebo „Emitent“ alebo „Spoločnosť“), ktorý je bližšie 

špecifikovaný v článku II tejto Zmluvy (ďalej len „Predmet prevodu“ alebo „Akcie“); 

 

(B) Predávajúci nadobudol do svojho výlučného vlastníctva Akcie SAD Dunajská Streda, a.s. ako 

právny nástupca Fondu národného majetku Slovenskej republiky; 

 

(C) V súlade so Stanovami Predávajúceho,  

 

• Dozorná rada Predávajúceho, na návrh Predstavenstva Spoločnosti, svojim 

Uznesením číslo [ • ] zo dňa [ • ] a 

 

• jediný akcionár Predávajúceho, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, 

svojim Rozhodnutím jediného akcionára Spoločnosti číslo [ • ] zo dňa [ • ],  

 

schválili spôsob naloženia s minoritným podielom Predávajúceho v spoločnosti SAD 

Dunajská Streda, a.s. prostredníctvom výzvy na predloženie ponuky vo verejnej súťaži 

realizovanej formou ponukového konania v kombinácii s následnou elektronickou aukciou 

(ďalej aj len „Súťaž“), ktorej podmienky sú obsiahnuté vo Výzve na predloženie ponuky vo 

verejnej súťaži realizovanej formou ponukového konania v kombinácii s následnou 

elektronickou aukciou (ďalej len „Výzva); Výzva tvorí ako Príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť 

tejto Zmluvy;  

 

(D) Kupujúci je úspešným uchádzačom Súťaže, ktorý splnil všetky podmienky Súťaže uvedené 

vo Výzve, a ktorý v elektronickej aukcii realizovanej v rámci Súťaže prostredníctvom 

elektronického aukčného systému (ďalej len „eAukcia“) predložil najvyššiu kúpnu cenu 

v mene euro za Predmet prevodu; 

 

sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí tejto Zmluvy za nižšie špecifikovaných podmienok: 

 

Článok I 

PREDMET ZMLUVY 

 

Predávajúci sa zaväzuje, za podmienok dohodnutých touto Zmluvou, previesť na Kupujúceho 

vlastnícke právo k cenným papierom špecifikovaným v článku II tejto Zmluvy a Kupujúci sa 

zaväzuje, za podmienok dohodnutých touto Zmluvou, prijať cenné papiere špecifikované v článku 

II tejto Zmluvy do svojho výlučného  vlastníctva a zaplatiť za ne Predávajúcemu dohodnutú kúpnu 

cenu. 

 

 



Článok II 

PREDMET PREVODU 

 

Špecifikácia prevádzaných cenných papierov: 

 

Druh cenného papiera:   kmeňové 

Podoba cenného papiera: zaknihované 

Forma cenného papiera: akcie na meno 

Emitent: Slovenská autobusová doprava Dunajská 

Streda, akciová spoločnosť skrátene SAD 

Dunajská Streda, a.s. 

Bratislavská cesta 918/2 

929 13  Dunajská Streda 

IČO: 36 245 488 

Menovitá hodnota 1 ks  cenného papiera: 33,193919 EUR  

(slovom: tridsaťtri eur 

a stodeväťdesiattritisícdeväťstodevätnásť 

centov)  

ISIN: SK1110003409 

ISIN: SK1110003417 

ISIN: SK1110004043 

Počet cenných papierov prevádzaných na 

základe tejto Zmluvy podľa jednotlivých ISIN: 

SK1110003409 – 26.971 ks (slovom: 

dvadsaťšesťtisícdeväťstosedemdesiatjeden 

kusov) 

SK1110003417 – 2.550 ks (slovom: 

dvetisícpäťstopäťdesiat kusov) 

SK1110004043 – 17.738 ks (slovom: 

sedemnásťtisícsedemstotridsaťosem kusov) 

Počet cenných papierov prevádzaných na 

základe tejto Zmluvy spolu: 

47.259 ks (slovom: 

štyridsaťsedemtisícdvestopäťdesiatdeväť 

kusov) 

Číslo účtu Predávajúceho vedeného Centrálnym 

depozitárom cenných papierov SR, a.s., na 

ktorom sú prevádzané cenné papiere 

registrované: 

900000066614 

 

(ďalej len „Akcie“) 

 

Článok III 

KÚPNA CENA A SPÔSOB JEJ ÚHRADY 

 

3.1. Celková kúpna cena. Zmluvné strany sa dohodli, že celková kúpna cena za Akcie je [ • ] 

EUR (slovom: [ • ] eur) (ďalej len „Kúpna cena“). 

3.2. Kúpna cena bola určená na základe súhrnného protokolu o priebehu elektronickej aukcie, 

ktorý bol automaticky vygenerovaný po skončení eAukcie (ďalej len „Súhrnný protokol 

eAukcie“). Súhrnný protokol eAukcie tvorí ako Príloha č. 2 neoddeliteľnú súčasť tejto 

Zmluvy. Kúpna cena je najvyššia kúpna cena za Akcie v mene euro, ponúknutá Kupujúcim 



v rámci eAukcie, ktorá sa v zmysle Súhrnného protokolu eAukcie umiestnila na prvom 

mieste. 

3.3. Prvá časť Kúpnej ceny. Prvá časť Kúpnej ceny vo výške [ • ] EUR (slovom: [ • ] eur) (ďalej 

len „Prvá časť Kúpnej ceny“) bude Predávajúcemu zo strany Kupujúceho uhradená 

prostredníctvom neodvolateľnej bankovej vinkulácie realizovanej bankou [ • ] (ďalej len 

„Vinkulujúca banka“) na základe Zmluvy o bankovej vinkulácii uzavretej medzi Kupujúcim 

a Vinkulujúcou bankou, s dobou trvania vinkulácie najmenej do doby viazanosti ponuky 

Kupujúceho určenej vo Výzve t. j. do 30.06.2022, v ktorej sa Vinkulujúca banka  

neodvolateľne zaviazala, že Prvú časť Kúpnej ceny uvoľní v prospech peňažného účtu 

Predávajúceho vedeného v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 7000552886/8180, IBAN: SK19 

8180 0000 0070 0055 2886, BIC: SPSRSKBA (ďalej len „Peňažný účet Predávajúceho“), 

v lehote do päť (5) dní odo dňa kedy bude Vinkulujúcej banke ktoroukoľvek zo Zmluvných 

strán predložený originál tejto Zmluvy alebo úradne osvedčená kópia tejto Zmluvy, 

podpísaná oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ktorých pravosť podpisov 

bude úradne osvedčená (ďalej aj len „Banková vinkulácia“). Prvá časť Kúpnej ceny sa 

považuje za uhradenú okamihom pripísania sumy Prvej časti Kúpnej ceny na Peňažný účet 

Predávajúceho. 

3.4. Bankovú vinkuláciu na Prvú časť Kúpnej ceny zriadil Kupujúci pred uzavretím tejto Zmluvy, 

za účelom splnenia jednej z podmienok Súťaže uvedených vo Výzve. Potvrdenie o zriadení 

Bankovej Vinkulácie vydané Vinkulujúcou bankou bolo povinnou náležitosťou ponuky 

predloženej Kupujúcim v rámci Súťaže. 

3.5. Prvá časť Kúpnej ceny predstavuje Kupujúcim navrhnutú kúpnu cenu za Akcie pred 

realizovaním eAukcie, ktorá v súlade s podmienkami Súťaže uvedenými vo Výzve nesmela 

byť nižšie ako Predávajúcim stanovená východisková kúpna cena za prevod Akcií. 

3.6. Všetky poplatky súvisiace s Bankovou vinkuláciou znáša Kupujúci. 

3.7. Druhá časť Kúpnej ceny. Druhá časť Kúpnej ceny vo výške [ • ] EUR (slovom: [ • ] eur) 

(ďalej len „Druhá časť Kúpnej ceny“) predstavuje rozdiel medzi celkovou Kúpnou cenou 

a Prvou časťou Kúpnej ceny.  

3.8. Druhú časť Kúpnej ceny uhradí Kupujúci Predávajúcemu bezhotovostne na Peňažný účet 

Predávajúceho v lehote do desať (10) dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy. Druhá časť 

Kúpnej ceny sa považuje za uhradenú okamihom pripísania sumy Druhej časti Kúpnej ceny 

na Peňažný účet Predávajúceho. 

3.9. Na vylúčenie pochybností, v prípade, ak výška celkovej Kúpnej ceny bude totožná s výškou 

Prvej časti Kúpnej ceny, ustanovenia bodu 3.7. a bodu 3.8. tohto článku Zmluvy sa nebudú 

aplikovať. 

3.10. K platbám realizovaným zo strany Kupujúceho na základe tohto článku Zmluvy Kupujúci 

uvedie ako variabilný symbol svoje rodné číslo a do poznámky 

PREDAJ_SAD_DUNAJSKA_STREDA_meno a priezvisko Kupujúceho (bez medzier). 

 

 

 

 



Článok IV 

PREVOD AKCIÍ 

4.1. Prevod Akcií na základe tejto Zmluvy sa uskutoční registráciou prevodu Akcií z Predávajúceho 

na Kupujúceho v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) na základe 

príkazu na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera (ďalej len „Príkaz na 

registráciu prevodu Akcií“), ktorý podajú spoločne Predávajúci a Kupujúci. 

4.2. Príkaz na registráciu prevodu Akcií musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle Zákona 

o cenných papieroch a Prevádzkového poriadku CDCP. Pravosť podpisov oprávnených 

zástupcov Zmluvných strán na Príkaze na registráciu prevodu Akcií v CDCP musí byť úradne 

osvedčená. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Príkaz na registráciu prevodu Akcií podajú potom, čo bude zo 

strany Kupujúceho uhradená celková Kúpna cena v súlade s článkom III tejto Zmluvy a zároveň, 

Kupujúci bude zapísaný ako partner verejného sektora v Registri partnerov verejného sektora, 

vedenom na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „RPVS“). Kupujúci sa zaväzuje zapísať sa do RPVS ako 

partner verejného sektora najneskôr ku dňu uzavretia tejto Zmluvy. 

4.4. Po splnení podmienok podľa bodu 4.3. tohto článku Zmluvy, Predávajúci vyzve Kupujúceho, aby 

v lehote, ktorú v predmetnej výzve určí Predávajúci, Kupujúci poskytol Predávajúcemu 

súčinnosť potrebnú pre riadnu registráciu prevodu Akcií z Predávajúceho na Kupujúceho 

v CDCP. Na vylúčenie pochybností, poskytnutím súčinnosti zo strany Kupujúceho podľa 

predchádzajúcej vety sa rozumie najmä: 

(i) predloženie riadne vyplneného Príkazu na registráciu prevodu Akcií v časti týkajúcej sa 

Kupujúceho ako nadobúdateľa Akcií, podpísaného Kupujúcim s úradne osvedčenou 

pravosťou jeho podpisu; 

(ii) predloženie záväzného písomného vyhlásenia Kupujúceho ako nadobúdateľa Akcií 

o vlastníctve finančných prostriedkov použitých na vykonanie obchodu podľa § 99 

odsek 15 Zákona o cenných papieroch, podpísaného Kupujúcim s úradne osvedčenou 

pravosťou jeho podpisu; 

(iii) ak Príkaz na registráciu prevodu Akcií podpisuje v mene Kupujúceho splnomocnenec, 

predloženie originálu alebo úradne osvedčenej kópie plnomocenstva s úradne 

osvedčenou pravosťou podpisu splnomocniteľa; 

(iv) splnenie prípadných ďalších podmienok stanovených pre vykonanie Príkazu na 

registráciu prevodu Akcií Zákonom o cenných papieroch a/alebo Prevádzkovým 

poriadkom CDCP. 

4.5. Všetky náklady spojené s registráciou prevodu Akcií z Predávajúceho na Kupujúceho znáša 

v celom rozsahu Kupujúci. 

 

 

 

 

 



Článok V 

VYHLÁSENIA PREDÁVAJÚCEHO 

 

5.1. Predávajúci týmto vyhlasuje a zároveň ubezpečuje Kupujúceho, že ku dňu uzavretia tejto 

Zmluvy sú všetky vyhlásenia Predávajúceho uvedené v tomto článku V Zmluvy pravdivé, úplné 

a správne, a že každé z týchto jeho vyhlásení sa bude považovať za zopakované aj v deň 

ukončenia transakcie podľa tejto Zmluvy. Z deň ukončenia transakcie podľa tejto Zmluvy sa 

bude považovať deň, v ktorý bude zo strany CDCP vykonaná služba na základe Príkazu na 

registráciu prevodu Akcií (ďalej len „Deň ukončenia transakcie“). 

 

5.2. Predávajúci vyhlasuje: 

 

5.2.1. vo vzťahu k spoločnosti Predávajúceho: 

(i) Predávajúci je obchodnou spoločnosťou, riadne založenou a existujúcou podľa 

právneho poriadku Slovenskej republiky; 

(ii) Predávajúci je oprávnený uzatvoriť túto Zmluvu a plniť svoje povinnosti 

vyplývajúce mu z tejto Zmluvy; 

(iii) Predávajúci nie je v úpadku, ani mu úpadok nehrozí; 

(iv) voči Predávajúcemu nie je vedené konkurzné konanie, exekúcia, nie je 

v reštrukturalizácii, ani v likvidácii; 

(v) Predávajúci nemá voči Spoločnosti žiadne pohľadávky ani záväzky; 

 

5.2.2. vo vzťahu k prevádzaným Akciám: 

(i) Predávajúci je výlučným majiteľom Akcií; 

(ii) Akcie nie sú predmetom žiadneho práva tretej osoby; 

(iii) Predávajúci je oprávnený vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení 

Spoločnosti a má nárok na podiel na zisku vytvorenom Spoločnosťou v pomere 

menovitej hodnoty Akcií k základnému imaniu Spoločnosti (dividendu), ako aj na 

všetky ďalšie práva majiteľa Akcií vyplývajúce mu z príslušných právnych 

predpisov a Stanov Spoločnosti; 

 

5.2.3. k možnosti prevodu Akcií: 

(i) Predávajúci uzavretím tejto Zmluvy, ani plnením svojich povinností vyplývajúcich 

mu z tejto Zmluvy, neporušuje: a) Stanovy Predávajúceho alebo iný interný 

predpis, ktorým je Predávajúci viazaný, b) žiadnu zmluvu alebo iný dokument, 

ktorého je Predávajúci zmluvnou stranou, c) žiadne právoplatné rozhodnutie 

orgánu verejnej moci, ktoré sa vzťahuje na Predávajúceho a/alebo jeho majetok 

a je pre Predávajúceho záväzné, d) žiadne majetkové práva tretích osôb, e) žiadnu 

povinnosť vyplývajúcu Predávajúcemu z platných právnych predpisov právneho 

poriadku, ktorým je Predávajúci viazaný; 

(ii) Predávajúci získal všetky súhlasy, ktoré v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a v súlade so Stanovami 

Predávajúceho potrebuje na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie svojich 

povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy; 

 

5.3. Predávajúci neposkytuje Kupujúcemu žiadne vyhlásenia ani ubezpečenia, okrem tých, ktoré sú 

uvedené v bode 5.2 tohto článku V Zmluvy. 

 



5.4. Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá za pravdivosť, úplnosť alebo správnosť žiadneho 

z dokumentov a/alebo informácií poskytnutých zo strany Spoločnosti a predložených 

Kupujúcemu zo strany Predávajúceho v rámci Súťaže.  

 

5.5. Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá ani za ekonomickú, účtovnú alebo právnu situáciu 

v Spoločnosti.  

 

Článok VI 

VYHLÁSENIA KUPUJÚCEHO 

 

6.1. Kupujúci týmto vyhlasuje a zároveň ubezpečuje Predávajúceho, že ku dňu uzavretia tejto 

Zmluvy sú všetky vyhlásenia Kupujúceho uvedené v tomto článku VI Zmluvy pravdivé, úplné a 

správne, a že každé z týchto jeho vyhlásení sa bude považovať za zopakované aj v Deň ukončenia 

transakcie.  

 

6.2. Kupujúci vyhlasuje: 

6.2.1. vo vzťahu k postaveniu Kupujúceho: 

(i) Kupujúci je oprávnený uzatvoriť túto Zmluvu a plniť svoje povinnosti vyplývajúce 

mu z tejto Zmluvy; 

(ii) Kupujúci nie je v úpadku, ani mu úpadok nehrozí; 

(iii) voči Kupujúcemu nie je vedené konkurzné konanie, ani exekúcia;  

 

6.2.2. k možnosti nadobudnutia Akcií: 

(i) Kupujúci uzavretím tejto Zmluvy, ani plnením svojich povinností vyplývajúcich 

mu z tejto Zmluvy, neporušuje: a) žiadnu zmluvu alebo iný dokument, ktorého je 

Kupujúci zmluvnou stranou, b) žiadne právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej 

moci, ktoré sa vzťahuje na Kupujúceho a/alebo jeho majetok a je pre Kupujúceho 

záväzné, c) žiadne majetkové práva tretích osôb, d) žiadnu povinnosť vyplývajúcu 

Kúpucemu z platných právnych predpisov právneho poriadku, ktorým je 

Kupujúci viazaný; 

 

6.3. Kupujúci kupuje Akcie na základe tejto Zmluvy do svojho výlučného vlastníctva, berúc na 

vedomie skutočnosť, že Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá za pravdivosť, úplnosť 

alebo správnosť žiadneho z dokumentov a/alebo informácií poskytnutých zo strany Spoločnosti 

a predložených Kupujúcemu zo strany Predávajúceho v rámci Súťaže, ako ani za ekonomickú, 

účtovnú alebo právnu situáciu v Spoločnosti. 

 

Článok VII 

PRÁVO NA VYPLATENIE DIVIDENDY 

 

7.1. Pre prípad, ak valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodne o vyplatení dividend za rok 2021 

akcionárom Spoločnosti, Kupujúci sa zaväzuje, že s Predávajúcim uzavrie zmluvu, ktorej 

predmetom bude bezodplatný prevod práva Kupujúceho na vyplatenie dividendy za 

obdobie od 01.01.2021 do Dňa ukončenia transakcie na Predávajúceho (ďalej len „Zmluva 

o prevode práva na dividendu za rok 2021“).  

 

7.2. Kupujúci je povinný vyzvať Predávajúceho na uzavretie Zmluvy o prevode práva na 

dividendu za rok 2021 v lehote desať (10) dní odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia 



Spoločnosti o vyplatení dividend za rok 2021 akcionárom Spoločnosti. Kupujúci je povinný 

uzavrieť s Predávajúcim Zmluvu o prevode práva na dividendu za rok 2021 v lehote desať 

(10) dní odo dňa doručenia výzvy Kupujúceho na uzavretie Zmluvy o prevode práva na 

dividendu za rok 2021 Predávajúcemu.  

 

7.3.  Na vylúčenie pochybností, rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti o vyplatení 

dividend za rok 2021 akcionárom Spoločnosti sa rozumie rozhodnutie valného 

zhromaždenia prijaté na zasadnutí valného zhromaždenia Spoločnosti konaného v roku 

2022 alebo kedykoľvek neskôr. 

 

7.4. V prípade, ak Kupujúci nevyzve Predávajúceho na uzavretie Zmluvy o prevode práva na 

dividendu za rok 2021 a/alebo Kupujúci neuzavrie s Predávajúcim Zmluvu o prevode práva 

na dividendu za rok 2021 podľa bodu 7.2. tejto Zmluvy, je Predávajúci oprávnený od tejto 

Zmluvy odstúpiť a/alebo uplatniť voči Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške dividendy 

Kupujúceho za rok 2021. 

 

7.5. Na vylúčenie pochybností, dividendou Kupujúceho za rok 2021 sa v súlade s § 178 odsek 1 

Obchodného zákonníka rozumie podiel zo zisku Spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie 

Spoločnosti podľa výsledku hospodárenia za rok 2021 určilo na rozdelenie. 

 

7.6. Predávajúci má nárok na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti Kupujúceho 

podľa bodu 7.2. tejto Zmluvy vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty dohodnutej 

podľa bodu 7.4. tejto Zmluvy. 

 

Článok VIII 

SANKCIE 

 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Kupujúci poruší niektorú zo svojich nižšie 

špecifikovaných zmluvných povinností, na plnenie ktorej sa zaviazal: 

 

(i)  v bode 3.3. článku III Zmluvy, v zmysle ktorého je Kupujúci povinný uhradiť 

Predávajúcemu Prvú časť Kúpnej ceny; 

(ii)  v bode 3.7. článku III Zmluvy, v zmysle ktorého je Kupujúci povinný uhradiť 

Predávajúcemu Druhú časť Kúpnej ceny; 

(iii) v bode 4.3. článku IV Zmluvy, v zmysle ktorého je Kupujúci povinný zapísať sa 

do RPVS ako partner verejného sektora; 

(iv) v bode 4.4. článku IV Zmluvy, v zmysle ktorého je Kupujúci povinný poskytnúť 

Predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre riadnu registráciu prevodu Akcií 

z Predávajúceho na Kupujúceho; 

 

je Predávajúci oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a/alebo uplatniť voči Kupujúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 30.000,00 EUR (slovom: tridsaťtisíc eur) za každé jednotlivé 

porušenie zmluvnej povinnosti Kupujúceho podľa tohto bodu 8.1. Zmluvy.  

 

8.2. Predávajúci je oprávnený požadovať popri zmluvnej pokute aj náhradu škody, ktorá mu 

bola spôsobená porušením ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu 8.1. Zmluvy, na ktorú sa 



vzťahuje táto zmluvná pokuta, a to v celom rozsahu (aj v prípade, ak výška škody presahuje 

príslušnú zmluvnú pokutu).  

 

8.3. V prípade odstúpenia od Zmluvy táto Zmluva zaniká, keď je písomný prejav vôle 

Predávajúceho odstúpiť od Zmluvy doručený Kupujúcemu. 

 

8.4. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy 

a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu uhradenú Prvú časť Kúpnej ceny bez 

zbytočného odkladu po zániku Zmluvy. 

 

8.5. Zmluvná pokuta je splatná v lehote päť (5) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia 

Predávajúceho o uplatnení zmluvnej pokuty Kupujúcemu. 

 

8.6. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok Kupujúceho na vrátenie Prvej časti 

Kúpnej ceny voči nároku Predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty, uplatnenej zo 

strany Predávajúceho voči Kupujúcemu podľa bodu 8.1. tohto článku Zmluvy. 

 

8.7. Skončenie tejto Zmluvy z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa nedotýka nároku oprávnenej 

Zmluvnej strany na zmluvnú pokutu a/alebo na náhradu škody vzniknutej z dôvodu 

porušenia tejto Zmluvy, ani iných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle 

Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy. 

 

 

Článok IX 

DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ A KOMUNIKÁCIA 

 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti doručované v súvislosti s právnym vzťahom 

založeným touto Zmluvou alebo písomnosti doručované podľa príslušných právnych 

predpisov jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane, budú doručované 

prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka alebo prostredníctvom kuriérskej 

služby alebo osobne alebo prostredníctvom elektronickej pošty, na adresy Zmluvných strán 

uvedené v tejto Zmluve. 

 

9.2. Písomnosť sa pokladá za doručenú: 

(i) pri doručovaní prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka, alebo 

prostredníctvom kuriérskej služby, alebo osobne, v deň, kedy adresát potvrdí prijatie 

písomnosti doručovateľovi; 

(ii) pri doručovaní prostredníctvom elektronickej pošty sa písomnosť pokladá za 

doručenú momentom obdržania čitateľnej formy doručovanej písomnosti 

v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorej bola písomnosť adresovaná.  

 

9.3. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je 

adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná 

lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo 

v ktorý je na zásielke doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne poštou 

vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka 

podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde. 



 

9.4. V prípadoch, v ktorých všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky vyžadujú, 

aby bol právny úkon urobený v písomnej forme, je písomná forma zachovaná len v prípade, 

ak bol právny úkon doručovaný prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka 

alebo prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne. 

 

Článok X 

VYŠŠIA MOC 

 

10.1. Predávajúci a Kupujúci nezodpovedajú za škodu alebo vadné plnenie svojich záväzkov 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré boli spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 

zodpovednosť za škodu v zmysle § 374 Obchodného zákonníka.   

 

10.2. Ak nastane akákoľvek okolnosť vylučujúca zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 

Obchodného zákonníka, dotknutá Zmluvná strana sa zaväzuje okamžite (najneskôr do 24 

hodín po výskyte udalosti) oznámiť túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane. 

 

10.3. Zmluvná strana, ktorej sa výskyt udalosti vyššej moci týka, je však povinná splniť svoje 

záväzky vyplývajúce jej z tejto Zmluvy ihneď ako účinky vyššej moci pominú. Lehoty 

vyplývajúce z tejto Zmluvy sa primerane posúvajú o dobu pôsobenia vyššej moci. Skončenie 

prekážky vyššej moci sa dotknutá Zmluvná strana zaväzuje okamžite (najneskôr do 24 

hodín po skončení udalosti) oznámiť druhej Zmluvnej strane. 

 

 

Článok XI 

POVINNOSŤ ZACHOVÁVANIA MLČANLIVOSTI 

 

11.1. Žiadna zo Zmluvných strán nesmie oznámiť alebo inak sprístupniť ktorejkoľvek tretej 

osobe akékoľvek informácie o podmienkach a predmete plnenia tejto Zmluvy, ani 

akékoľvek iné informácie o rokovaniach alebo iných skutočnostiach spojených s touto 

Zmluvou alebo súvisiacich s druhou Zmluvnou stranou bez toho, aby bol daný 

predchádzajúci písomný súhlas druhej Zmluvnej strany, s výnimkou tých informácií, ktoré 

Zmluvné strany oznámia: 

(i) svojim akcionárom, spoločníkom alebo dozorným radám; 

(ii) orgánu verejnej moci, ktorý má oprávnenie tieto informácie na účely konania, ktoré 

vedie a na iné úradné účely požadovať alebo obdržať; Zmluvná strana poskytujúca 

informácie podľa tohto bodu Zmluvy je však povinná urobiť vhodné a účelné 

opatrenia maximálne utajujúce poskytované informácie pred nepovolanými osobami 

(napríklad označením poskytovaných informácií ako obchodné tajomstvo, doložkou 

„dôverné“, „prísne tajné“ a podobne); 

(iii) ako verejne dostupné údaje, okrem, ak k ich predchádzajúcemu zverejneniu došlo 

v rozpore s týmto článkom XI tejto Zmluvy; 

(iv) zvoleným odborným poradcom, ktorí sú voči Zmluvnej strane poskytujúcej 

informácie viazaní zákonom ustanovenou povinnosťou mlčanlivosti (napríklad 

advokáti, daňoví poradcovia a pod.) alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti 

korešpondujúcou so záväzkom mlčanlivosti podľa tohto článku XI Zmluvy; na 



oslobodenie týchto poradcov od povinnosti mlčanlivosti sa takisto požaduje súhlas 

druhej Zmluvnej strany v súlade s týmto článkom XI Zmluvy; 

(v) v rozsahu nevyhnutnom na výkon práv a plnenie povinností podľa tejto Zmluvy. 

 

11.2. Za tretie osoby sa na účely tejto Zmluvy nepovažujú členovia orgánov Zmluvných strán, ani 

zamestnanci Zmluvných strán, ktorí sú poverení plnením úloh Zmluvných strán, 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zmluvná strana zabezpečí, aby osoby uvedené v prvej vete 

tohto bodu 11.2. Zmluvy, ako aj iné osoby, ktoré budú s informáciami chránenými záväzkom 

mlčanlivosti podľa bodu 11.1. Zmluvy oprávnene oboznámené Zmluvnou stranou, nakladali 

s týmito informáciami len za podmienok zachovávania mlčanlivosti, minimálne v rozsahu 

korešpondujúcom s bodom 11.1. Zmluvy, a to aj v dobe po skončení pracovnoprávneho 

alebo iného právneho vzťahu s príslušnou Zmluvnou stranou. Zmluvné strany sú oprávnené 

nakladať s informáciami chránenými záväzkom mlčanlivosti podľa bodu 11.1. Zmluvy len 

na účely uplatňovania práv a plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. 

 

11.3. Záväzky Zmluvných strán podľa bodu 11.1. a 11.2. Zmluvy sú časovo neobmedzené. 

 

Článok XII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

12.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

Zmluvných strán a účinnosť v pracovný deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

12.2. Pravosť podpisov oprávnených zástupcov oboch Zmluvných strán na tejto Zmluve musí byť 

úradne osvedčená. 

 

12.3. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia právnym 

poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou výslovne 

neupravené sa spravujú ustanoveniami Zákona o cenných papieroch a Obchodným 

zákonníkom. 

 

12.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory Zmluvných strán z tejto Zmluvy sú 

oprávnené riešiť všeobecné súdy Slovenskej republiky, pričom rozhodným právom bude 

právo Slovenskej republiky. 

 

12.5. V prípade, ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo 

neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tejto Zmluvy. 

Zmluvné strany sú v takom prípade povinné neplatné alebo neúčinné ustanovenie Zmluvy 

bez zbytočného odkladu nahradiť na základe dohody Zmluvných strán ustanovením 

platným, s rovnakým hospodárskym významom. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými 

stranami k dohode, rozhodne na základe návrhu ktorejkoľvek zo Zmluvných strán príslušný 

súd. 

 

12.6. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné uskutočniť len písomnou dohodou Zmluvných 

strán, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

 



12.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na potvrdenie 

toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne 

podpísali. 

 

12.8. Táto Zmluva je vyhotovená v [ • ] rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží [ • ] 

rovnopisy. 

 

12.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy: 

(i) Príloha č. 1 – Výzva a 

(ii) Príloha č. 2 – Súhrnný protokol eAukcie. 

 

 

V Bratislave dňa [ • ]    V [ • ] dňa [ • ] 

 

 

Za Predávajúceho:    Za Kupujúceho: 

 

 

 

____________________________________   ____________________________________ 

MH Manažment, a. s.    [ • ] 

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. 

predseda predstavenstva 

 

 

 

 

____________________________________ 

MH Manažment, a. s. 

Ing. Marianna Ondrová 

člen predstavenstva 

 


