
~{ESTSKE. ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKY MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 24. júla 2014 číslo 69/2014 

K bodu: Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 
Liptovský Mikuláš, a.s. 
Zlúčenie obchodných spoločností Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. a 
Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 

Mestské zastupiteľstvo 

I. sch vaľ uje 

a) zvýšenie základného imania spoločností Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 
nepeňažným vkladom jediného spoločníka, pričom nepeňažným vkladom je byt č.25 na 2. 
poschodí v bytovom dome súp. Č. 736 v meste Liptovský Mikuláš na pozemku parc. Č. KN-C 
344/4, vrátane spoluvlastníckeho podielu 5110/155590 na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a na pozemku parc. Č. KN- C 344/3 kat. územie a obec Liptovský Mikuláš v hodnote 
30.100,- EUR podľa znaleckého posudku č.69/2014. Základné imanie sa zvýši zo sumy 27 234 
EUR o sumu 30 100 EUR, na celkovú výšku základného imania 57 334 EUR a to nepeňažným 
vkladom s tým, že hodnota nepeňažného vkladu zistená znaleckým posudkom Č. 69/2014 zo dňa 
06.06.2014 vo výške 30 100 EUR sa celá započítava na nový nepeňažný vklad do základného 
imania. Spoločnosť vydá jeden kus kmeňovej akcie znejúcej na meno, vydanej v listinnej 
podobe, v nominálnej hodnote 30 100 EUR. 

b) zrušenie obchodnej spoločnosti Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. ku dňu 31.8.2014 a 
to zlúčením s obchodnou spoločnosťou Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 
Nástupníckou spoločnosťou je akciová spoločnosť: Mestský Hokejový klub 32 Liptovský 
Mikuláš, a.s., so sídlom Partizánov 14, 031 O 1 Liptovský Mikuláš, IČO 36 413 941, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele: Sa, vo vložke č.: 10395/L. 

c) predložený návrh zmluvy o zlúčení obchodných spoločností Bytový podnik Liptovský 
Mikuláš, a.s. a Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., ktorý je prílohou tohto 
uznesenia 

d) orgány nástupníckej spoločnosti, ktorými sú orgány Mestského Hokejového klubu 32 
Liptovský Mikuláš, a.s. zapísané v obchodnom registri ku dňu zlúčenia 

e) odpis pohľadávky mesta Liptovský Mikuláš voči Bytovému podniku Liptovský Mikuláš, a.s. 
vo výške 50 000 EUR, ktorá vznikla z neodvedeného vyrovnávacieho podielu zo zníženého 
základného imania spoločnosti, schváleného uznesením MsZ Č. 72/2013 zo dňa 19.9.2013. 



II. u k I a d á 

a) Ing. Jozefovi Repaskému, zástupcovi primátora mesta 
podať návrhy na vykonanie všetkých potrebných právnych úkonov súvisiacich so zvýšením 
základného imania obchodnej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, 
a.s. a so zlúčením obchodných spoločností Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. a 
Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 

T: do 5 kalendárnych dní odo dňa rozhodnutia jediného akcionára 
o zvýšení základného imania a o schválení návrhu zmluvy o zlúčen í 

b) Ing. Jozefovi Repaskému, zástupcovi primátora mesta 
zabezpečiť predloženie návrhu zmluvy medzi mestom Liptovský Mikuláš a Mestským 
Hokejovým klubom 32 Liptovský Mikuláš, a.s. o vecnom predkupnom práve mesta 
Liptovský Mikuláš k nehnuteľnosti uvedenej v bode La) tohto uznesenia, na schválenie 
mestskému zastupiteľstvu v Lipt. Mikuláši 

T: na najbližšie rokovanie MsZ po zápise vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 
uvedenej v bode La) tohto uznesenia. 

Dátum podpisu uznesenia: 25.07.2014 



Zmluvné strany a to: 

Zmluva o zlúčení 
(NÁVRH) 

Príloha 

Zanikajúca spoločnosť: Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. 
Sídlo: Nám. osloboditel'ov 73, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO: 36 435 911 

Registrácia: ObR Okresného súd Žilina, odd. Sa, vl. č. 
10498/L 

Zastúpená: ....................... - splnomocnený zástupca 
na základe plnej moci zo dňa 18.07.2014 

(ďalej len" Zanikajúca spoločnosť'') 

a 

Nástupnícka spoločnosť: Mestský Hokejový klub 32 Liptovský 
Mikuláš, a.s. 
Sídlo: Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO: 36413941 
Registrácia: ObR Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vl. č. 

10395/L 
Zastúpená: Mgr. Jerguš Bača - predseda predstavenstva 

Ing.Vlastimil Škandera - člen predstavenstva 

(ďalej len "Nástupnícka spoločnosť'') 

uzatvárajú pod/a ustanovenia § 69 ods. 6, § 218a až § 218/ Obchodného zákonníka túto 

zmluvu o zlúčení: 

Článok I. 
I I 

Uvod ne ustanovenia 

1.1 Zanikajúcou spoločnost'ou je akciová spoločnosť: Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., 
so sídlom Nám. osloboditel'ov 73, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36 435 911, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele: Sa, vo vložke č.: 10498/L. Základné 
imanie Zanikajúcej spoločnosti je 25024,00 eur (slovom: dvadsaťpäťtisíc dvadsaťštyri eur) 
a rozsah splatenia základného imania je 25024,00 eur (slovom: dvadsaťpäťtisíc dvadsaťštyri 
eur). Jediným akcionárom Zanikajúcej spoločnosti je: Mesto Liptovský Mikuláš, so sídlom 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš (ďalej len "jediný akcionár Zanikajúcej 
spoločnosti"), ktorý vlastní 46 kmeňových akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 
544,00 eur. 



1.2 Nástupníckou spoločnost'ou je akciová spoločnosť: Mestský Hokejový klub 32 
Liptovský Mikuláš, a.s., so sídlom Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 
36 413 941, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele: Sa, vo vložke č.: 
10395/L. Základné imanie Nástupníckej spoločnosti je 27234,00 eur (slovom: 
dvadsaťsedemtisíc dvestotridsaťštyri eur) a rozsah splatenia základného imania je 27234,00 
eur (slovom: dvadsaťsedemtisíc dvestotridsaťštyri eur). Jediným akcionárom Nástupníckej 
spoločnosti je: Mesto Liptovský Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
(ďalej len "jediný akcionár Nástupníckej spoločnostľ'), ktorý vlastní 9078 kmeňových akcií, 
pričom menovitá hodnota jednej akcie je 3,00 eurá. 

Článok II. 
Predmet zmluvy - zlúčenie spoločností 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s ustanoveniami § 68 ods. 2, § 69, § 218a až § 2181 a 
nasl. Obchodného zákonníka, že k zlúčeniu Zanikajúcej a Nástupníckej spoločnosti dochádza 
tak, že Zanikajúca spoločnosť sa ruší bez likvidácie ku dňu 31.08.2014 o 00:00 hod. a jej 
obchodné imanie prechádza na Nástupnícku spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym 
nástupcom Zanikajúcej spoločnosti, a to ku dňu zápisu zlúčenia do príslušného obchodného 
registra (ďalej len "Zlúčenie"). 

2.2. Zmluvné strany sa takto dohodli, že: 
a) sa zlučujú spoločnosti uvedené v článku I. odsek 1.1. a odsek 1.2. tejto zmluvy, 
b) dňom, od ktorého sa úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z hl'adiska účtovníctva za 

úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti, je deň uvedený v článku III. odsek 3.1. 
tejto zmluvy. 

Článok III. 
Rozhodujúci deň 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že úkony Zanikajúcej spoločnosti sa považujú z hradiska 
účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti od dňa 31.08.2014 od 
00.00 hod. ("Rozhodujúcl deň"). 

3.2. Rozhodujúci deň je aj dňom zrušenia Zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie. 

Článok IV. 
Účinky zlúčenia 

4.1. Zlúčenie sa stane právne ÚČinným dňom jeho zápisu do príslušného obchodného registra 
("Deň účinnosti zlúčenia"). 

4.2. Dňom účinnosti zlúčenia: 
a) dôjde k prechodu celého obchodného imania Zanikajúcej spoločnosti na Nástupnícku 

spoločnosť, 
b) dôjde k zániku a zároveň aj výmazu Zanikajúcej spoločnosti z obchodného registra. 

4.3. Dňom zápisu zlúčenia spoločností do obchodného registra prechádza celé obchodné imanie 
Zanikajúcej spoločnosti na Nástupnícku spoločnosť. Základné imanie Nástupníckej spoločnosti 
sa o prechádzajúce obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti nezvyšuje. 

4.4. V prípade, ak príslušný registrový súd odmietne vykonať zápis zlúčenia Zanikajúcej 
a Nástupníckej spoločnosti do obchodného registra, zmluvné strany sa dohodli, že vykonajú 
všetky úkony potrebné na odstránenie nedostatkov podania tak, aby námietky podané proti 
odmietnutiu zápisu mohli byť podané v zákonnej lehote. 



4.5. Nástupnícka spoločnosť bude mať naďalej jediného akcionára, ktorým je: Mesto Liptovský 
Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, ktorý vlastní 9078 kmeňových 
akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 3,00 eurá a tento počet akcií v menovitej 
hodnote 3,00 eurá zostane nezmenený aj po zlúčení. 

Článok V. 
Osobitné ustanovenia 

5.1. Vzhľadom k tomu, že jediný akcionár Nástupníckej spoločnosti vlastní všetky akcie Zanikajúcej 
spoločnosti, s ktorými je spojené hlasovacie právo v zmysle ustanovenia § 218k ods. 4 
Obchodného zákonníka sa na zlúčenie Zanikajúcej spoločnosti s Nástupníckou spoločnosťou 
použije právna úprava zlúčenia podl'a Obchodného zákonníka okrem ustanovení § 69 ods. 6 
písm. b) a e), § 69a ods. 1 písm. b), § 218a ods. 1 písm. a) až d), § 218a ods. 2 až 5, § 218b, 
§ 218c ods. 2 písm. d) a e), § 218g, § 218h ods. 2, § 218i a § 218j. 

5.2. Vzhl'adom k tomu, že jediný akcionár Zanikajúcej spoločnosti nemá v Zanikajúcej spoločnosti 
žiadne prioritné akcie, nie je majiteľom prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov, alebo iných 
cenných papierov s OSObitnými právami vydanými Zanikajúcou spoločnosťou, táto zmluva 
neobsahuje určenie príslušných práv v zmysle § 218a ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka. 

5.3. Vzhl'adom k tomu, že jediný akcionár Zanikajúcej spoločnosti je zároveň aj jediným 
akcionárom Nástupníckej spoločnosti, v tejto zmluve sa neuvádzajú žiadne osobitosti v zmysle 
ustanovenia § 218a ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa zároveň 
dohodli na tom, že Nástupnícka spoločnosť nevyplatí jedinému akcionárovi Zanikajúcej 
spoločnosti v súvislosti so zánikom jeho účasti v Zanikajúcej spoločnosti podiel na zisku 
v Nástupníckej spoločnosti. 

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že členom štatutárnych orgánov zmluvných strán, ani členom 
dozomej rady zmluvných strán nebudú v súvislosti so zlúčením podl'a tejto zmluvy poskytnuté 
žiadne osobitné výhody v zmysle § 218a ods. 1 písm. g) Obchodného zákonníka. 

5.5. Z dôvodu zlúčenia Zanikajúcej spoločnosti s Nástupníckou spoločnosťou nedochádza k zmene 
Stanov Nástupníckej spoločnosti. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany 
prehlasujú, že zlúčením nedochádza k zmene štatutárneho orgánu (Predstavenstva) 
NástupníCkej spoločnosti. 

5.6. S poukazom na skutočnosť, že nebol ustanovený nezávislý expert v zmysle ustanovenia § 
218a ods. 2 v spojitosti s ustanovením § 218k ods. 4 Obchodného zákonníka, táto zmluva 
neobsahuje úpravu OSObitných výhod, ktoré sa majú poskytnúť nezávislému expertovi. 

5.7. Nároky z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov Zanikajúcej spoločnosti boli vysporiadané 
Zanikajúcou spoločnosťou ku dňu 31.08.2014. 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

6.1. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania zmluvnými stranami. Účinky zlúčenia 
Zanikajúcej a Nástupníckej spoločnosti nastanú až odo dňa jeho zápisu do obchodného 
registra príSlušného podl'a sídla zmluvných strán. 

6.2. V prípade ak je, alebo sa neskôr stane niektoré z ustanovení zmluvy neplatné alebo 
nevykonatel'né, nemá takáto neplatnosť alebo nevykonatel'nosť niektorého z ustanovení 
zmluvy vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy. 

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že na práva a povinnosti zmluvných strán bližšie neupravené 
zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. 



6.4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom pre každú 
zmluvnú stranu a dva pre potreby zápisu zlúčenia spoločností do obchodného registra 
a uloženia do zbierky listín. 

6.5. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré majú 
charakter dôverných informácií a ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva ktorejkol'vek 
zmluvnej strany alebo inej tretej osoby, a tieto chrániť pred zverejnením alebo poskytnutím 
tretej osobe. Toto neplatí, pokiaľ tieto informácie sú určené na zverejnenie alebo ich 
zverejnenie vyžaduje platný právny predpis, štátny orgán alebo inštitúcia, alebo sa na ich 
zverejnení spoločne dohodnú zmluvné strany tejto zmluvy. 

6.6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, pri jej 
podpise nekonali v omyle, ani v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 24.07.2014 

Za Zanikajúcu spoločnost': 

splnomocnený zástupca 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 24.07.2014 

Za Nástupnícku spoločnosľ: 

Mgr. Jerguš Bača 
predseda predstavenstva 

.................................... ... ....... 
Ing. Vlastimil Škandera 
člen predstavenstva 


