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Vec
Žiadosť vo veci výkladu Zmluvy o dočasnom prevode akcií - odpoveď

Vážený pán generálny riaditeľ,
v nadväznosti na list obchodnej spoločnosti Svet zdravia, a.s., zo dňa 20.02.2017, obsahom
ktorého je žiadosť o stanovisko vo veci výkladu ustanovenia čl. 9.2 Zmluvy o dočasnom prevode akcií
zo dňa 20.04.2011 (ďalej len „Zmluva“) Košický samosprávny kraj uvádza nasledovné.
V prvom rade je potrebné uviesť, že Košický samosprávny kraj víta snahu obchodnej
spoločnosti Svet zdravia, a.s., zameranú na zvyšovanie transparentnosti a korektnosti v rámci
vzájomnej spolupráce pri plnení Zmluvy, uzavretie ktorej v roku 2011 znamenalo dlhú a spoločnú
cestu oboch zmluvných strán, cieľom ktorej je vytvorenie nadštandardného, transparentného
a efektívneho systému poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti. Košický samosprávny kraj si už
v čase uzavretia Zmluvy uvedomoval, že vzhľadom na nejasnosť niektorých ustanovení Zmluvy ako
výsledku procesu obchodnej verejnej súťaže a dlhého časového obdobia, v rámci ktorého budú
zmluvné strany pri plnení Zmluvy spolupracovať, že počas trvania zmluvy môžu vzniknúť otázky
vyžadujúce bližšie ozrejmenie účelu a významu jednotlivých ustanovení Zmluvy, pretože žiadna
zmluva nemôže obsiahnuť odpovede na všetky potenciálne otázky, ktoré pri jej plnení môžu
v budúcnosti vzniknúť.
Rovnako je však potrebné si uvedomiť, že aj napriek vyššie uvedeným cieľom sledovaným
uzavretím Zmluvy, akokoľvek sa tieto ciele, z pohľadu súkromnej obchodnej spoločnosti, zdajú byť
logické a účelné, Košický samosprávny kraj, ako subjekt verejnej správy, podlieha okrem klasickej
formy kontroly aj kontrole verejnej, vykonávanej jednak zo strany zastupiteľstva, ako aj zo strany
verejnosti.
Podstatným znakom záväzkového vzťahu založeného Zmluvou je práve jeho dočasnosť
spočívajúca v tom, že po uplynutí v Zmluve určeného obdobia vznikne Košickému samosprávnemu
kraju právo požadovať spätný prevod Akcií Spoločností za kúpnu cenu 1 euro. Záujmom Košického
samosprávneho kraja v postavení predávajúceho bolo, aby v prípade uplatnenia práva týkajúceho sa
spätného prevodu Akcií Spoločností, nadobudol tieto jednak za kúpnu cenu 1 euro a v neposlednom
rade tiež aby jednotlivé obchodné spoločnosti, majetková účasť v ktorých je vyjadrená akciami, boli
v stave zodpovedajúcom obchodnému vedeniu s náležitou odbornou starostlivosťou. Uvedený záujem

Košického samosprávneho kraja je vyjadrený aj v jednotlivých ustanoveniach Zmluvy a to konkrétne
v článkoch 9.1 alebo 9.5 Zmluvy.
Nemožno však nesúhlasiť s tvrdením, že zodpovednosť za vedenie Spoločností s náležitou
odbornou starostlivosťou je zodpovednosťou členov štatutárnych orgánov, avšak v tejto súvislosti
nemožno opomenúť ani to, že táto zodpovednosť vyplýva priamo z Obchodného zákonníka a je
vzťahom medzi členmi štatutárnych orgánov a jednotlivými spoločnosťami, pričom Košický
samosprávny kraj stojí mimo tohto zodpovednostného vzťahu.
Košický samosprávny kraj je na základe vyššie uvedených dôvodov presvedčený, že účelom
ustanovenia čl. 9.2 Zmluvy je vyjadrenie jeho práva ovplyvniť proces nielen zlučovania Spoločností,
prevod Akcií ktorých je predmetom Zmluvy, navzájom, ale najmä právo ovplyvniť proces zlučovania
týchto Spoločností s inými obchodnými spoločnosťami s prihliadnutím na možné ekonomické
a právne dôsledky takého zlúčenia.
Ustanovenie čl. 9.2 Zmluvy je preto, podľa názoru Košického samosprávneho kraja,
potrebné vykladať tak, že Kupujúci môže vykonať zlúčenie Spoločnosti alebo Spoločností (akcie
ktorej alebo ktorých boli predmetom Zmluvy) s inou obchodnou spoločnosťou alebo inými
obchodnými spoločnosťami na základe písomného súhlasu Predávajúceho, ktorý môže
Predávajúci udeliť až potom, ako bude toto zlúčenie schválené Zastupiteľstvom Košického
samosprávneho kraja.
S pozdravom

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda

