
 

 
Informácie týkajúce sa cezhraničného zlúčenia v zmysle ustanovenia  

§ 69aa ods. 4 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
 
Všeobecná úverová banka, a.s., akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právnych predpisov 
Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 
31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B 
(ďalej len „VÚB“) týmto v súvislosti s pripravovaným cezhraničným zlúčením spoločností CONSUMER 
FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právnych 
predpisov Českej republiky, so sídlom Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, 
identifikačné číslo: 046 16 073, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou 
značkou B 21146 (ďalej len „CFH CZ“) a VÚB, v dôsledku ktorého sa spoločnosť CFH CZ ako zanikajúca 
spoločnosť zruší bez likvidácie a spoločnosť VÚB sa stane jej nástupníckou spoločnosťou (ďalej len 
Cezhraničné zlúčenie), v zmysle ustanovenia § 69aa ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) vo svojom sídle na adrese: 
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika a na svojom webovom sídle v súlade s § 69aa 
ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka, zverejňuje nasledovné informácie a dokumenty: 
 
a) Informácia o tom, že spoločnosť v dôsledku cezhraničného zlúčenia premiestni svoje sídlo mimo 
územia Slovenskej republiky, ak sa navrhuje, aby nástupnícka spoločnosť mala sídlo mimo územia 
Slovenskej republiky (§ 69aa ods. 4 písm. a) Obchodného zákonníka) 
 
Spoločnosť VÚB ako nástupnícka spoločnosť v dôsledku Cezhraničného zlúčenia nepremiestni svoje 
sídlo mimo územia Slovenskej republiky, pričom sídlo spoločnosti VÚB ako nástupníckej spoločnosti 
po uskutočnení Cezhraničného zlúčenia bude naďalej na adrese Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, 
Slovenská republika. 
 
b) Informácia v štátnom jazyku o právnej forme nástupníckej spoločnosti spolu s odkazom na 
konkrétne ustanovenia právnych predpisov, ktoré túto právnu formu upravujú, ak bude mať 
nástupnícka spoločnosť sídlo mimo územia Slovenskej republiky 
 
Spoločnosť VÚB ako nástupnícka spoločnosť v rámci Cezhraničného zlúčenia je akciovou 
spoločnosťou v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, pričom sa na túto právnu 
formu vzťahujú všetky ďalšie príslušné ustanovenia slovenského práva. 
 
c) Účtovné závierky všetkých zúčastnených spoločností, prípadne ich právnych predchodcov za 
posledné po sebe idúce tri roky, ak niektorá zo spoločností vznikla neskôr a nemala právneho 
predchodcu za všetky roky jej trvania 
 
Účtovné závierky spoločností VÚB a CFH CZ za posledné po sebe idúce tri roky, t.j. účtovné závierky 
za roky 2016, 2017 a 2018 budú zverejnené v sídle spoločnosti VÚB na nasledujúcej adrese: Mlynské 
nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika a na jej webovom sídle: https://www.vub.sk/ na 
stránke: https://www.vub.sk/informacny-servis/informacie-o-cezhranicnom-zluceni/. Účtovné 
závierky nie sú zverejňované samostatne, ale tvoria neoddeliteľnú súčasť výročnej správy, z toho 
dôvodu sú zverejnené výročné správy za príslušné roky. 
 
d) Priebežná účtovná závierka vyhotovená ku dňu, ktorý nesmie byť skorší ako prvý deň tretieho 
mesiaca predchádzajúceho vyhotoveniu návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení, ak posledná riadna 
účtovná závierka je vyhotovená ku dňu, od ktorého do vyhotovenia návrhu zmluvy o cezhraničnom 
zlúčení alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí uplynulo viac ako šesť mesiacov 
 

https://www.vub.sk/
https://www.vub.sk/informacny-servis/informacie-o-cezhranicnom-zluceni/


 

Spoločnosť VÚB nebude zverejňovať priebežnú účtovnú závierku, keďže posledná riadna účtovná 
závierka je vyhotovená ku dňu 31. decembru 2018 a návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčením bol 
vyhotovený už vopred dňa 1. apríla 2019 na účely podania žiadosti o predchádzajúci súhlas Európskej 
centrálnej banky s Cezhraničným zlúčením, a preto odo dňa, ku ktorému je vyhotovená posledná 
riadna účtovná závierka VÚB, do vyhotovenia návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení neuplynulo viac 
ako šesť mesiacov.  
 
e) Meno a priezvisko notára, ktorý bude vydávať osvedčenie podľa § 69aa ods. 7 Obchodného 
zákonníka, adresu jeho notárskeho úradu, prípadne aj jeho ďalšie kontaktné údaje 
 
Osvedčenie o splnení požiadaviek ustanovených pre Cezhraničné zlúčenie podľa  § 69aa ods. 7 
Obchodného zákonníka pri spoločnosti VÚB ako slovenskej zúčastnenej spoločnosti bude vydávať 
notárka: 
 
JUDr. Dagmar Hudecová 
Sídlo notárskeho úradu: Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika 
Tel: +421 2 526 35 439 
E-mail: dagmar.hudecova@notar.sk  
 
Osvedčenie o splnení požiadaviek ustanovených pre Cezhraničné zlúčenie pri spoločnosti CFH CZ ako 
českej zúčastnenej spoločnosti bude vydávať notár: 
 
Mgr. Petr Šedivý 
Sídlo notárskeho úradu: Šumavská 519/35, 602 00 Brno-střed-Veveří, Česká republika 
Tel: +420 538 728 918  
E-mail: sedivy@notarsedivy.cz. 
 
 
Cezhraničné zlúčenie podlieha predchádzajúcemu súhlasu Európskej centrálnej banky, ktorý bude 
udelený pred podpisom zmluvy o cezhraničnom zlúčení a zápisom cezhraničného zlúčenia do 
slovenského obchodného registra.  
 
 
V Bratislave dňa 18. júla 2019 
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