Dôvodová správa
k udeleniu predchádzajúceho súhlasu so zlúčením spoločností Nemocnica s poliklinikou
Spišská Nová Ves, a.s. a GYN SNV, s.r.o.

Obchodná spoločnosť Svet zdravia, a.s. (ďalej len „SZ“) má záujem realizovať zlúčenie
spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. (ďalej len „NsP SNV, a.s.“), so
sídlom Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves so spoločnosťou GYN SNV, s.r.o., ktorá je
prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia – špecializovanej ambulancie s odborným
zameraním gynekológia a pôrodníctvo s miestom prevádzkovania Ul. Jánskeho 1,
052 01 Spišská Nová Ves.
Dňa 27. 02. 2017 bol Košickému samosprávnemu kraju (ďalej len „KSK“) doručený list,
ktorým SZ požiadal KSK o výklad ustanovenia čl. 9.2 Zmluvy o dočasnom prevode akcií
v nadväznosti na zámer SZ realizovať zlúčenie obchodnej spoločnosti NsP SNV, a.s.
s obchodnou spoločnosťou GYN SNV, s.r.o.
KSK listom zo dňa 21. 03. 2017 oznámil SZ, že ustanovenie čl. 9.2 Zmluvy o dočasnom
prevode akcií, v zmysle ktorého; „Kupujúci sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho na podklade rozhodnutia zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja nevykoná zmenu Akcií, najmä zmenu podoby, druhu, formy
a menovitej hodnoty Akcií Spoločností a taktiež nevykoná zlúčenie, splynutie a/alebo
rozdelenie jednotlivých Spoločností“, sa má vykladať tak, že SZ môže vykonať zlúčenie
spoločnosti alebo spoločností, akcie ktorej alebo ktorých boli predmetom Zmluvy
o dočasnom prevode akcií, až na základe písomného súhlasu KSK, ktorý môže KSK udeliť
po tom, ako bude konkrétne zlúčenie schválené Zastupiteľstvom KSK.
V nadväznosti na vyššie uvedené stanovisko KSK, požiadal SZ listom zo dňa 20. 04. 2017
o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu so zlúčením spoločností NsP SNV, a.s.
a GYN SNV, s.r.o.
GYN SNV, s.r.o. je prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia – špecializovanej
ambulancie s odborným zameraním gynekológia a pôrodníctvo so sídlom Ul. Jánskeho 1,
052 01 Spišská Nová Ves a jej jediným spoločníkom je od 31. 12. 2016 NsP SNV, a.s.
Zlúčením dôjde k zrušeniu obchodnej spoločnosti GYN SNV, s.r.o., pričom všetok jej
majetok, práva a povinnosti preberie jej univerzálny právny nástupca – NsP SNV, a.s.
Zdravotnú starostlivosť poskytovanú zo strany GYN SNV, s.r.o. bude po zlúčení poskytovať
v doterajšom rozsahu NsP SNV, a.s.
Ako už bolo vyššie uvedené a ako ďalej uvádza SZ vo svojej žiadosti zo dňa 20. 04. 2017,
tak jediným spoločníkom GYN SNV, s.r.o. je NsP SNV, a.s., pričom pred nadobudnutím
obchodného podielu v tejto spoločnosti bola zo strany SZ vykonaná dôkladná hĺbková
analýza finančného, právneho, daňového, zamestnaneckého, environmentálneho, trhového
a ostatného stavu spoločnosti GYN SNV, s.r.o., na základe ktorej neboli identifikované
žiadne ekonomické a iné riziká alebo nezrovnalosti, ktoré by boli a/alebo by mohli byť
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rizikom pri nadobudnutí spoločnosti do skupiny SZ, alebo pri pripravovanom zlúčení so
spoločnosťou NsP SNV, a.s. V prílohe sú k dispozícii kópie účtovných závierok za obe
spoločnosti k 31. 12. 2016.

Prílohy:
1. „Žiadosť vo veci výkladu Zmluvy o dočasnom prevode akcií“ zo dňa 20. 02. 2017,
2. „Žiadosť vo veci výkladu Zmluvy o dočasnom prevode akcií – odpoveď“ zo dňa
21. 03. 2017,
3. „Žiadosť o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu so zlúčením spoločností
NsP SNV, a.s. a GYN SNV, s.r.o.“ zo dňa 20. 04. 2017, obsahujúca kópiu účtovnej
závierky za spoločnosť NsP SNV, a.s. k 31. 12. 2016 a kópiu účtovnej závierky za
spoločnosť GYN SNV, s.r.o. k 31. 12. 2016

Košice, 27. jún 2017
Vypracoval: Peter Nemec
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