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Číslo: 2021/KOK/SKO/1/33 Bratislava 07.júla 2021 
 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní 
číslo SK 0028/OK/2021 začatom dňa 21.06.2021 na základe oznámenia koncentrácie 
podľa § 9 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z .z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov podnikateľom Ing. arch. Pavol Jakubec, nar. 
[....................................................................................................................................]1 
prostredníctvom Šiška & advokáti s.r.o., so sídlom Mýtna 42, 811 07 Bratislava 
 
 
 

r o z h o d o l 
 
 
 
na základe § 11 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z .z. o ochrane hospodárskej súťaže 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že s ú h l a s í s koncentráciou podľa 
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 187/2021 Z .z. o ochrane hospodárskej súťaže 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov spočívajúcou v získaní výlučnej kontroly 
podnikateľa Ing. arch. Pavol Jakubec, nar. [................................................................... 
........................................................................]2 nad podnikateľom I.D.C. Holding, a.s., 
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 706 686 (ďalej len „I.D.C. Holding“), a to na 
základe Zmluvy o kúpe cenných papierov uzatvorenej dňa 18.06.2021 medzi 
spoločnosťou Merge Plan, a.s., Bratislava ako kupujúcim a spoločnosťou Kassay 
Invest, a.s., Trnava ako predávajúcim. 
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O d ô v o d n e n i e : 
 

 
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len 

„úrad“) bolo dňa 21.06.2021 podaním zaevidovaným pod číslom 
PMU/745/2021/OK-3728/2021 od podnikateľa Ing. arch. Pavol Jakubec, nar. 
[................................................................................................................]3 (ďalej len 
Oznamovateľ), prostredníctvom Šiška & advokáti s.r.o., so sídlom Mýtna 42, 811 
07 Bratislava doručené oznámenie koncentrácie (ďalej len „Oznámenie“) podľa § 
9 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). 
 

2. Ako vyplýva z informácií uvedených v Oznámení, koncentrácia spočíva v získaní  
výlučnej kontroly Oznamovateľom nad podnikateľom I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 
19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 706 686 (ďalej len „I.D.C. Holding“), ako je 
uvedené vo výroku rozhodnutia. 

 
3. Pri posudzovaní predmetnej koncentrácie úrad vychádzal z toho, že Oznamovateľ 

a podnikateľ Kassay Invest, a.s., Trnava pred koncentráciou spoločne kontrolovali 
podnikateľa I.D.C. Holding. Na základe prevodu  akcií spoločnosti  I.D.C. Holding 
z doterajšieho akcionára Kassay Invest, a.s., Trnava na spoločnosť Merge Plan, 
a.s., Bratislava, ktorá je nepriamo kontrolovaná Oznamovateľom, dochádza 
k zmene spoločnej kontroly na výlučnú kontrolu. 

 
4. Účastníkom správneho konania je Oznamovateľ a účastníkom koncentrácie jednak 

Oznamovateľ a jednak spoločnosť I.D.C. Holding. 
 

5. Vzhľadom na aktivity Oznamovateľa a v kontexte jeho už pred koncentráciu 
existujúcej spoločnej kontroly nad spoločnosťou I.D.C. Holding úrad vyhodnotil, že 
predmetnou koncentráciou nedochádza k zmene štruktúry trhov v oblasti, kde 
pôsobí nadobúdaná spoločnosť, t. j. oblasť výroby a predaja cukroviniek 
a trvanlivého pečiva  na území Slovenskej republiky. 
  

6. Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že 
posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona, nakoľko značne 
nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo 
posilnenia dominantného postavenia a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. 
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Poučenie: 
 

Podľa § 27 ods. 1 zákona č.187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), v spojení s § 61 ods. 1 zákona            
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „správny poriadok“), proti tomuto rozhodnutiu môže byť podaný rozklad 
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií, Drieňová 24,     
826 03 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. O rozklade podľa §14 ods.1 
zákona rozhoduje Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Podľa § 61 
ods. 1 správneho poriadku včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho 
súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (elektronický podpis) 
 Ing. Boris Gregor 
 podpredseda 
     Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 

 

 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručuje: 
Milan Šiška 
Šiška & advokáti s.r.o. 
Mýtna 42 
811 07 Bratislava 
IČO: 36 868 582 
 


