Príloha č. 2
Prehľad o splácaní kúpnej ceny za dočasný prevod akcií v zmysle Zmluvy o dočasnom
prevode akcií uzavretej dňa 20. 04. 2011 a jej dodatkov (ďalej len „ dohoda“)

V zmysle dohody je kúpna cena:

16 131 001,00 EUR

1. Úhrada prvej a druhej splátky kúpnej ceny:

4 177 001,00 EUR

a) prvá splátka do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy
o dočasnom prevode akcií = 1 945 000,- EUR
b) druhá splátka do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia o vysporiadaní pohľadávok
= 2 232 001,- EUR
Zostatok kúpnej ceny:

11 954 000,00 EUR

Úhrada v 20-tich rovnakých ročných splátkach v sume 597 700,- EUR (splatnosť
príslušnej splátky je vždy k výročiu účinnosti zmluvy – termín k 01. 09. ročne),
za predpokladu, že táto zmluva nezanikne.
2. Zníženie kúpnej ceny:
V zmysle dohody, ak Svet zdravia, zistí na základe vykonanej inventarizácie:
a) rozdiel v čistom pracovnom kapitále všetkých spoločností je nižší ako stav ku dňu
30. 11. 2010 (mínus 4 354 780,- EUR)
b) chýbajúce alebo vadné veci z majetku spoločností, ktoré tieto užívajú,
pričom rozdiel medzi čistým pracovným kapitálom a zistenou hodnotou chýbajúcich
a vadných vecí presahuje 1 % z celkovej kúpnej ceny, tak má nárok na zníženie
celkovej kúpnej ceny vo výške takto zisteného rozdielu.
Na základe uvedeného došlo k zníženiu celkovej kúpnej ceny z dôvodu:
•
•

rozdielu v čistom pracovnom kapitále vo výške
z titulu chýbajúcich alebo vadných vecí vo výške

3 041 604, 00 EUR
1 187 952, 55 EUR

____________________________________________________________________
celkové zníženie vo výške

4 229 556, 55 EUR

Zostatok kúpnej ceny (11 954 000 – 4 229 556,55)

7 724 443,45 EUR

3. Úhrada kúpnej ceny formou započítania
V zmysle dohody môže Svet zdravia, a.s. uplatniť zníženie kúpnej ceny o sumu
zrealizovaných investícií formou započítania:
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Počet
započítaní/dohodou

Dátum započítania

Druh majetku

Hodnota započítania v
EUR

I. započítanie

23. 10. 2014

nehnuteľný

467 396,03

II. započítanie

20. 01. 2015

nehnuteľný

384 215,57

III. započítanie

13. 10. 2015

hnuteľný

1 055 743,20

nehnuteľný

1 916 844,25
2 972 587,45

IV. započítanie

01. 08. 2016

hnuteľný

16 284,20

nehnuteľný

475 223,90
491 508,10

V. započítanie

28. 03. 2018

hnuteľný

116 039,95

nehnuteľný

2 626 424,14
2 742 464,09

SPOLU

nerealizované

7 058 171,24

súhlas predsedu
KSK zo dňa 16. 08.
2017

hnuteľný*

281 936,98

* predmetné investície je možné započítať až vtedy, ak Zastupiteľstvo KSK schváli
rozšírenie predmetu nájmu o hnuteľný majetok pre Svet zdravia, a.s.
Zostatok kúpnej ceny v prípade, že bude Zastupiteľstvom KSK schválený nájom
hnuteľného majetku a bude realizované započítanie (viď tabuľka vyššie):
7 724 443,45 - 7 058 171,24 - 281 936,98=

384 335,23 EUR

Zostatok kúpnej ceny v prípade, že nebude Zastupiteľstvom KSK schválený nájom
hnuteľného majetku a nebude realizované započítanie:
7 724 443,45 - 7 058 171,24=

666 272,21 EUR
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V zmysle Dohody o započítaní pohľadávok a investícií zo dňa 28. 03. 2018 zanikla povinnosť
Svetu zdravia, a.s. uhradiť na základe Zmluvy o dočasnom prevode akcií v znení jej dodatkov
zostatok ročnej splátky splatnej dňa 01. 09. 2026, povinnosť uhradiť ročné splátky splatné dňa
01. 09. 2027, 01. 09. 2028, 01. 09. 2029 a v rozsahu 529 127,79 EUR zaniká povinnosť
uhradiť časť ročnej splátky splatnej dňa 01. 09. 2030.

V Košiciach, dňa 05. 11. 2019
Vypracovala: Ing. Marcinčinová, JUDr. Vargová, Ing. Šebeňová
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