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PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 

 
 

ROZHODNUTIE 
 

 
             
Číslo: 2022/KOV/SKO/3/45 Bratislava, 28. septembra 2022 

 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní 
SK/0032/OK/2022 začatom dňa 26.8.2022 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 Cube Infrastructure Managers, so sídlom 
Avenue de la Liberté 41, 1931 Luxemburg, Luxembursko, registračné číslo: B124233, 
zastúpeným TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., so sídlom Panenská 6, 811 03 
Bratislava a podnikateľmi Ing. Jozef Greňo, PhD., trvale bytom [..................................]1 
a Ing. Marián Margorín, trvale bytom [........................................................................]2, 
zastúpenými Hillbridges, s. r. o., so sídlom Gorkého 4, 811 01 Bratislava – mestská 
časť Staré Mesto  
 

rozhodol 
 
na základe § 11 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že súhlasí 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, ktorá pozostáva z viacerých častí, a to z: 
 
I. vytvorenia spoločného podniku podľa § 7 ods. 5 zákona č. 187/2021 Z. z. 
o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý trvale 
vykonáva všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu spoločne 
kontrolovaného podnikateľmi Cube Infrastructure Managers, so sídlom Avenue de 
la Liberté 41, 1931 Luxemburg, Luxembursko, registračné číslo: B124233 a Ing. Jozef 
Greňo, PhD., trvale bytom [..............................................................]3 pozostávajúceho 
z novozaloženej účelovej holdingovej spoločnosti, pod ktorú budú patriť spoločnosti 
Výroba tepla, s. r. o.; LIPTOVSKA, s. r. o.; BIO TRADE & TRANS, s. r. o.; Remeselné 

                                            
1 [...] - osobné údaje, prístupné všetkým účastníkom konania  
2 [...] - osobné údaje, prístupné všetkým účastníkom konania 
3 [...] - osobné údaje, prístupné všetkým účastníkom konania  
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služby s. r. o.; Palivové drevo s. r. o., všetky so sídlom Česká 15, 831 03 Bratislava, 
TTI-Energo spol. s r.o.; Služby pre Vás s. r. o.; Služby pre domové kotolne s. r. o.; 
Služby pre bývanie Liptovská s. r. o.; Služby pre bývanie Sihoť s. r. o.; Služby pre 
bývanie Stred s. r. o.; Služby pre bývanie Trenčín s. r. o.; Služby pre bývanie Zámostie 
s. r. o.; Služby pre bytové domy, s. r. o.; Služby pre bytové domy Trenčín s. r. o.; Služby 
pre bytové domy TN s. r. o.; DKTN s. r. o.; Služby pre bývanie Juh s.r.o., všetky so 
sídlom Krátka 7648, 911 01 Trenčín, DROOKY s. r. o.; PD Potvorice s. r. o.; PD Trenčín 
s. r. o., všetky so sídlom 199, 916 25 Potvorice, spoločnosť BTT EKO s. r. o., so sídlom 
Východná 2566, 911 08 Trenčín, INSTALL - MONT s. r. o., so sídlom Streďanská 
5075/13, 955 03 Topoľčany, Služby pre bývanie Dubnica, s. r. o., so sídlom Námestie 
Matice slovenskej 1294/10, 018 41 Dubnica nad Váhom a M-GAS TN s. r. o., so sídlom 
Trenčianska Turná 677, 913 21 Trenčianska Turná, pričom k vytvoreniu spoločného 
podniku dochádza na základe Rámcovej zmluvy o prevode obchodných podielov 
uzatvorenej dňa 26.7.2022 medzi VICALOREM s. r. o. a Služby pre bývanie, s.r.o. ako 
predávajúcimi a [....................................]4 ako investorom, ku ktorej ako kupujúci 
pristúpi účelová novozaložená holdingová spoločnosť a Dohody Akcionárov, ktorá má 
byť uzatvorená medzi [................................................................................................]5,  
 
II. získania nepriamej spoločnej kontroly podnikateľa Cube Infrastructure 
Managers, so sídlom Avenue de la Liberté 41, 1931 Luxemburg, Luxembursko, 
registračné číslo: B124233 a priamej spoločnej kontroly podnikateľa Ing. Marián 
Margorín, trvale bytom [.......................................................]6 nad spoločnosťou digma 
s. r. o., so sídlom Liptovská 6848, 911 08 Trenčín, 

 
III. získania nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Cube Infrastructure 
Managers, so sídlom Avenue de la Liberté 41, 1931 Luxemburg, Luxembursko, 
registračné číslo: B124233 nad spoločnosťou COLOS, s. r. o., so sídlom Liptovská 
6849, 911 08 Trenčín,  
 
pričom kontrola podľa bodov II. a III. sa získava na základe Rámcovej zmluvy o 
prevode obchodných podielov uzatvorenej dňa 26.7.2022 medzi VICALOREM s. r. o. 
a Služby pre bývanie, s.r.o. ako predávajúcimi a [...........................]7 ako investorom, 
ku ktorej ako kupujúci pristúpi účelová novozaložená holdingová spoločnosť.  
 
Odôvodnenie: 
 
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len 
„úrad“) bolo dňa 26.8.2022 podaniami zaevidovanými úradom pod  
č. PMU/809/2022/OK-4302/2022 a PMU/809/2022/OK-4303/2022 od podnikateľa 
Cube Infrastructure Managers, so sídlom Avenue de la Liberté 41, 1931 Luxemburg, 
Luxembursko, registračné číslo: B124233 (ďalej len „CIM“), zastúpeného 
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava 
a podnikateľa Ing. Jozef Greňo, PhD., trvale bytom [............................................]8 
(ďalej len „Ing. Greňo“), zastúpeného Hillbridges, s. r. o., so sídlom Gorkého 4, 811 01 

                                            
4 [...] – dôverná informácia Cube Infrastructure Managers, neprístupná Ing. Margorínovi  
5 [...] – dôverná informácia Cube Infrastructure Managers a Ing. Greňa, neprístupná Ing. Margorínovi – 
strany predmetnej dohody 
6 [...] – osobné údaje, prístupné všetkým účastníkom konania  
7 [...] – dôverná informácia Cube Infrastructure Managers, neprístupná Ing. Margorínovi   
8 [...] - osobné údaje, prístupné všetkým účastníkom konania  
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Bratislava – mestská časť Staré Mesto, doručené oznámenie koncentrácie podľa § 9 
ods. 1 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Doručením predmetných podaní bolo vo veci 
koncentrácie začaté správne konanie č. SK/0032/OK/2022. Keďže oznámenie 
koncentrácie nebolo úplné, lehota na vydanie rozhodnutia nezačala plynúť.  
 
2. Oznámenie koncentrácie bolo doplnené listom zaevidovaným úradom pod  
č. PMU/809/2022/OK-4323/2022 dňa 30.8.2022. Ďalej v nadväznosti na výzvu úradu 
na doplnenie oznámenia koncentrácie č. PMU/809/2022/OK-4330/2022 zo dňa 
31.8.2022 bolo oznámenie koncentrácie doplnené listom zaevidovaným úradom pod 
č. PMU/809/2022/OK-4512/2022 dňa 13.9.2022. Predmetným podaním zároveň došlo 
k oznámeniu koncentrácie aj podnikateľom Ing. Mariánom Margorínom, trvale bytom 
[............................................................]9 (ďalej len „Ing. Margorín“ a spolu s CIM a Ing. 
Greňom ďalej ako „Oznamovatelia“). Uvedenými podaniami sa stalo oznámenie 
koncentrácie úplné (Oznámenie v znení doplnení ďalej len „Oznámenie“) a dňom 
14.9.2022 začala plynúť lehota na vydanie rozhodnutia podľa § 35 ods. 1 zákona. 
Úplnosť Oznámenia a plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia úrad Oznamovateľom 
v súlade s § 36 ods. 1 zákona potvrdil listom č. PMU/809/2022/OK-4562/2022 zo dňa 
19.9.2022. 
 

3. Podľa Oznámenia vo všetkých spoločnostiach špecifikovaných v bodoch I. až III. 
výroku rozhodnutia, nad ktorými sa v dôsledku koncentrácie mení kontrola (ďalej spolu 
ako „Cieľové spoločnosti“) pred koncentráciou vykonáva priamo či nepriamo kontrolu 
Ing. Greňo. S výnimkou spoločnosti digma s. r. o., so sídlom Liptovská 6848, 911 08 
Trenčín (ďalej len „digma“), kde Ing. Greňo vykonáva spoločnú kontrolu s Ing. 
Margorínom, ide o výlučnú kontrolu, pričom v prípade spoločnosti COLOS, s. r. o. so 
sídlom Liptovská 6849, 911 08 Trenčín (ďalej len „COLOS“) ide konkrétnejšie 
o negatívnu výlučnú kontrolu. Cieľové spoločnosti predstavujú podnikanie Ing. Greňa 
v oblasti výroby a dodávky tepla, výroby a predaja biomasy a správy bytových domov 
a nebytových priestorov. 
 

4. Podľa Oznámenia podiel Ing. Greňa (držaný cez ním kontrolované spoločnosti) vo 
všetkých Cieľových spoločnostiach má byť na základe rámcovej zmluvy zo dňa 
26.7.2022 prevedený na novozaloženú účelovú holdingovú spoločnosť (ďalej len 
„HoldCo“). Podľa Oznámenia spoločnosť HoldCo bude mať dvoch akcionárov, a to 
spoločnosť VICALOREM s. r. o., so sídlom Česká 15, 831 03 Bratislava – mestská 
časť Nové Mesto (ďalej len „VICALOREM“) výlučne kontrolovanú Ing. Greňom 
a spoločnosť [..............................................................................................................]10 
výlučne kontrolovanú podnikateľom CIM, pričom podnikateľ CIM má mať v HoldCo 
väčšinový obchodný podiel ([...]11).  

 
5. Podľa Oznámenia sa [........................................................]12 dohodli, že [..................]13 

podpíšu Dohodu Akcionárov v už dohodnutom znení, ktorá vo vzťahu k rozhodovaniu 
o strategických otázkach [(................................................................................... 

                                            
9 [...] – osobné údaje, prístupné všetkým účastníkom konania  
10 [...] – dôverná informácia Cube Infrastructure Managers, neprístupná Ing. Margorínovi 
11 [...] – dôverná informácia Cube Infrastructure Managers, neprístupná Ing. Margorínovi 
12 [...] – dôverná informácia Cube Infrastructure Managers, neprístupná Ing. Margorínovi  
13 [...] – dôverná informácia Cube Infrastructure Managers, neprístupná Ing. Margorínovi 
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.......)]14 v niektorých z Cieľových spoločností (špecifikovaných v bode I. výroku tohto 
rozhodnutia), upraví práva akcionárov HoldCo tak, že nad predmetnými spoločnosťami 
získajú spoločnú kontrolu ultimátne CIM a Ing. Greňo. Po preskúmaní podkladov 
predložených v Oznámení sa úrad stotožňuje s hodnotením Oznamovateľov, že 
Dohoda Akcionárov povedie k spoločnej kontrole nad Cieľovými spoločnosťami 
definovanými v bode I. výroku tohto rozhodnutia. Tým dôjde k vytvoreniu spoločného 
podniku. Vychádzajúc z informácií predložených v Oznámení úrad dospel k záveru, že 
predmetný spoločný podnik spĺňa kritériá plnofunkčnosti. 

 
6. Pokiaľ ide o ostatné Cieľové spoločnosti (COLOS a digma), na tieto sa podľa 

Oznámenia vyššie uvedená úprava Dohody akcionárov nevzťahuje. A teda v dôsledku 
prevodu podielu Ing. Greňa na HoldCo podnikateľ CIM ako väčšinový akcionár HoldCo 
nahradí Ing. Greňa v pozícii kontroly, ktorú mal Ing. Greňo v týchto spoločnostiach 
pred koncentráciou. Úrad, vychádzajúc z predložených informácií, dospel k rovnakým 
záverom, a teda, že nad spoločnosťou digma získa v dôsledku koncentrácie CIM 
spoločnú kontrolu s Ing. Margorínom, ktorý spolukontroloval spoločnosť digma už pred 
koncentráciou. Nad spoločnosťou COLOS získa CIM nepriamu negatívnu výlučnú 
kontrolu. 

 
7. Vyššie uvedené kroky vo vzťahu k Cieľovým spoločnostiam boli dohodnuté spoločne, 

spolu súvisia a priamo na seba nadväzujú, sú súčasťou jednej komplexnej operácie, 
vo všetkých prípadoch dôjde na základe dohôd medzi Ing. Greňom a CIM k získaniu 
určitého stupňa kontroly tým istým podnikateľom - CIM, a to buď výlučnej alebo 
spoločnej s Ing. Greňom alebo Ing. Margorínom. V tomto prípade ide o jednu 
koncentráciu definovanú vo výroku tohto rozhodnutia. Táto koncentrácia podlieha 
kontrole úradu podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona. 

 
8. Účastníkmi správneho konania sú CIM, Ing. Greňo a Ing. Margorín. Účastníkmi 

koncentrácie sú nadobúdatelia kontroly – CIM, Ing. Greňo a Ing. Margorín 
a nadobúdaní podnikatelia, t. j. Cieľové spoločnosti. Na účastníctvo vyššie uvedených 
podnikateľov v tejto koncentrácií je v tomto prípade však nevyhnutné nazerať 
s ohľadom na charakter tejto koncentrácie ako zloženej z viacerých častí, v ktorých sa 
nad rôznymi spoločnosťami nadobúda kontrola sčasti rozdielnym súborom 
podnikateľov, ako je to špecifikované vo výroku tohto rozhodnutia. 

 
9. Podnikateľ Ing. Margorín podľa Oznámenia nevykonáva ďalšie podnikateľské aktivity, 

mimo spoločnosti digma, ktorú spolukontroluje. V prípade podnikateľa Ing. Greňa sú 
v tomto prípade relevantné jeho aktivity, ktoré vykonáva prostredníctvom Cieľových 
spoločností. Vzhľadom na uvedené a charakter predmetnej koncentrácie bolo v tomto 
prípade relevantné zamerať sa na prípadné horizontálne prekrytia a vertikálne 
prepojenia len, pokiaľ ide o CIM na jednej strane a Cieľové spoločnosti na strane 
druhej.  

 
10. Podľa Oznámenia podnikateľ CIM je správcom alternatívnych investičných fondov 

a zahŕňa značné množstvo spoločností, ktoré nepôsobia na území Slovenskej 
republiky a ktorých aktivity nesúvisia s posudzovanou koncentráciou. Úrad sa zaoberal 
len tými aktivitami CIM, ktoré sú, resp. by mohli byť príbuzné oblastiam pôsobenia 
Cieľových spoločností alebo by s nimi mohli byť vo vertikálnom vzťahu, a to za 

                                            
14 [...] – dôverná informácia Cube Infrastructure Managers, neprístupná Ing. Margorínovi 
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predpokladu, že priestorové vymedzenie relevantných trhov by bolo širšie ako 
národné. Konkrétne ide o oblasť energetiky. 

 

11. CIM a skupina Cube, do ktorej patrí, má svojom portfóliu štyri spoločnosti pôsobiace 
v oblasti energetiky. Prostredníctvom nich pôsobí v oblasti výroby elektrickej energie 
(veterná elektráreň a malé vodné elektrárne) v Nórsku a tiež v Španielsku (malé vodné 
elektrárne) a tiež v severnom Taliansku v oblasti energetických služieb, rozvodu tepla, 
výroby tepla a elektrickej energie v kogeneračných elektrárňach. Skupina Cube tiež 
podľa Oznámenia plánuje nadobudnúť českú spoločnosť MVV Energie CZ a.s., Praha, 
ktorá pôsobí výlučne v Českej republike v oblasti výroby a dodávky tepla, výroby 
elektriny, energetického využitia odpadu, energetického poradenstva, 
vodohospodárstva a poskytovania služieb elektronických komunikácií.15 

 
12. Pokiaľ ide o Cieľové spoločnosti, tieto možno rozdeliť s ohľadom na ich aktivity do 

niekoľkých oblastí pôsobenia. Ide o výrobu a dodávku tepla a teplej vody, služby 
súvisiace s výrobou a dodávkou tepla a teplej vody, výrobu a predaj biomasy a správu 
bytových domov a nebytových priestorov. 

 
13. Podľa Oznámenia v oblasti výroby a dodávky tepla a teplej vody do bytových 

a nebytových priestorov v Trenčíne pôsobí z Cieľových spoločností spoločnosť 
LIPTOVSKA, s.r.o. a spoločnosť Výroba tepla, s. r. o. (ďalej len „VT“). Spoločnosť 
LIPTOVSKA, s.r.o. vyrobené teplo vo forme horúcej vody dodáva výlučne spoločnosti 
VT. Spoločnosť VT taktiež vyrába teplo zo zemného plynu, biomasy a elektrickej 
energie v kotolniach, ktoré vlastní. 

 

14. Úrad z Oznámenia zistil, že služby súvisiace s výrobou a dodávkou tepla a teplej vody 
poskytujú spoločnosti Remeselné služby s.r.o., Bratislava (ďalej len „RS“), TTI-Energo 
spol. s r.o., Trenčín (ďalej len „TTI“), Služby pre Vás s. r. o., Trenčín (ďalej len „Služby 
pre Vás“), digma s. r. o., Trenčín (ďalej len „digma“), DKTN s.r.o., Trenčín (ďalej len 
„DKTN“), Služby pre domové kotolne s.r.o., Trenčín, (ďalej len „Služby pre domové 
kotolne“), INSTALL - MONT s. r. o., Topoľčany (ďalej len „IM“), M-GAS TN s. r. o., 
Trenčianska Turná (ďalej len „M-GAS“) a COLOS, s. r. o., Trenčín (ďalej len „COLOS“). 
Predmetné služby zahŕňajú široký rozsah činností, a to najmä od navrhovania, 
budovania a prevádzkovania kotolní a poskytovania kúrenárskych, vodoinštalačných 
a elektroinštalačných služieb (spoločnosť RS), cez poradenské služby a montáže 
meračov tepla a vodomerov (TTI, digma, Služby pre Vás, RS), prevádzku a servis 
domových kotolní v Trenčíne (spoločnosti DKTN a Služby pre domové kotolne). 
Spoločnosti IM a M-GAS pôsobia ako obchodní zástupcovia spoločnosti RS 
a spoločnosť COLOS je subdodávateľom spoločnosti RS v oblasti elektroinštalačných 
prác. Z priestorového hľadiska možno konštatovať, že služby súvisiace s výrobou 
a dodávkou tepla a teplej vody sa poskytujú na území stredného a západného 
Slovenska. 
 

15. V oblasti výroby a predaja biomasy pôsobia podľa Oznámenia spoločnosti Palivové 
drevo s. r. o., Bratislava (ďalej len “Palivové drevo“), BIO TRADE & TRANS, s. r. o., 
Bratislava (ďalej len „BIO“), DROOKY s. r. o., PD Potvorice s. r. o., PD Trenčín s. r. o., 
všetky so sídlom v Potvoriciach (ďalej len „DROOKY, PD Potvorice a PD Trenčín“) 
a spoločnosť BTT EKO s. r. o., Trenčín (ďalej len „BTT“). Spoločnosť BIO vyrába 

                                            
15 Predmetná transakcia spočívajúca v nadobudnutí  bude MVV Energie CZ a.s., Praha by mala byť 
podľa Oznamovateľov tiež samostatne posúdená zo strany českého súťažného úradu. 
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a predáva biomasu z drevenej hmoty v podobe štiepky a palivového dreva. Spoločnosť 
BIO dodáva štiepku ako produkt aj spoločnosti BTT, ktorá ju následne predáva 
teplárňam a elektrárňam na území Slovenska, palivové drevo predáva prevažne 
obyvateľom rodinných domov v Trenčianskom a Trnavskom kraji. Spoločnosť BIO tiež 
spracováva nakúpené drevo na guľatinu a túto predáva lokálnym odberateľom 
(stredné a západné Slovensko). S palivovou drevnou biomasou obchodujú aj 
spoločnosti Palivové drevo, DROOKY, BTT, PD Potvorice a PD Trenčín, a to na 
lokálnej úrovni. 

 

16. Úrad z Oznámenia zistil, že v oblasti správy bytových domov a nebytových priestorov 
pôsobia spoločnosti Služby pre bývanie Juh, Služby pre bývanie Liptovská, Služby pre 
bývanie Sihoť, Služby pre bývanie Stred, Služby pre bývanie Trenčín, Služby pre 
bývanie Zámostie, Služby pre bytové domy, Služby pre bytové domy Trenčín, Služby 
pre bytové domy TN a Služby pre bývanie Dubnica. Tieto spoločnosti pôsobia primárne 
na území mesta Trenčín a čiastočne na území mesta Dubnica, Piešťany a Bratislava, 
a to na základe obchodných zmlúv uzatvorených so spoločenstvami vlastníkov bytov 
a správcovskými spoločnosťami. Výkon činností pozostáva zo správy spoločných častí 
a zariadení bytových domov, zabezpečovania revízií, opráv, údržby, modernizácie 
bytového domu, sledovania a evidencie nákladov spojených s prevádzkou bytového 
domu, sledovania a evidencie platieb vlastníkov, spracovania vyúčtovania, vedenia 
schôdzí vlastníkov, zabezpečenia dodávok energií. 

 
17. Medzi aktivitami CIM a Cieľových spoločností môže teda existovať z tovarového 

hľadiska potenciálne horizontálne prekrytie aktivít, a to v oblasti výroby tepla. Keďže 
však trh výroby a dodávky tepla je z priestorového hľadiska spravidla vymedzený 
územím rozvodného potrubia, do ktorého je pripojený daný zdroj výroby tepla 
a spoločnosť zo skupiny Cube dodáva teplo [..............................................................]16 

a Cieľové spoločnosti uvedené vyššie pôsobia v oblasti výroby a dodávky tepla na 
území mesta Trenčín, teda je zrejmé, že pôsobia na iných geografických relevantných 
trhoch.17 
 

18. K vertikálnemu prepojeniu aktivít CIM a Cieľových spoločností by mohlo dôjsť v oblasti 
výroby tepla zo strany CIM, pre ktorú je výroba a dodávka biomasy dodávateľským 
trhom. CIM však v oblasti výroby tepla pôsobí [...........................................................]18 

a reálne skupina CIM kupuje biomasu od lokálnych dodávateľov, vzhľadom na rádovo 
vyššie náklady, ktoré sú spojené s prípadným dovozom biomasy. Na základe 
vyššie uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že predmetný vertikálny vzťah 
nevyvoláva súťažné obavy.19 
 

19. Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že 
posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona, keďže značne nenaruší 

                                            
16 [...] – dôverná informácia Cube Infrastructure Managers, neprístupná Ing. Margorínovi – územie 
pôsobenia CIM 
17 Uvedené platí primerane aj v prípade nadobudnutia vyššie uvedenej spoločnosti dodávajúcej teplo 
a teplú vodu na území Českej republiky 
18 [...] – dôverná informácia Cube Infrastructure Managers, neprístupná Ing. Margorínovi – územie 
pôsobenia CIM 
 
19 Tento záver platí primerane aj vo vzťahu k spoločnosti MVV Energie CZ a.s., Praha, resp. uvedené 
vertikálne prepojenie je významovo zanedbateľné.  
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účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia 
dominantného postavenia a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  
 
 
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 doručí:  
 
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 
Panenská 6 
811 03 Bratislava 
IČO: 35 905 832 
 


