
Verzia verejná 
 

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 

 

 
 

ROZHODNUTIE 
 

 

      

Číslo: 2022/KOH/SKP/3/43 Bratislava, 13. september 2022 
 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní 
SK/0033/OK/2022 začatom na základe žiadosti o predĺženie lehoty na odpredaj zo dňa 
25.08.2022 podanej podnikateľom MOL Nyrt., Október huszonharmadika utca 18, 
1117 Budapešť, Maďarsko prostredníctvom splnomocneného právneho zástupcu 
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 36 863 360  
 

mení  
 

na základe § 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej 
súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodnutie Protimonopolného 
úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií č. 2022/KOH/SKP/3/15 zo dňa 
28.3.2022, ktorým Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií 
podľa § 11 ods. 3 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov schválil s podmienkami a súvisiacimi 
povinnosťami koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly 
podnikateľa MOL Nyrt., Október huszonharmadika utca 18, 1117 Budapešť, Maďarsko 
nad podnikateľom Normbenz Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 
IČO: 35 681 039 tak, že 
 
predlžuje Prvé obdobie na odpredaj [....................]1, a teda bod 1 výroku rozhodnutia 
č. 2022/KOH/SKP/3/15 znie: 
 
Na účel zachovania účinnej hospodárskej súťaže sa podnikateľ MOL zaväzuje predať, 
prípadne zabezpečiť predaj Odpredávaného podnikania do konca Obdobia na 
odpredaj Správcom, a to jednému alebo viacerým Kupujúcim a za podmienok 
odpredaja schválených zo strany Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, 

                                                           
1  [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], ktorej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských  
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL.   
Skratky použité vo výroku tohto rozhodnutia a odôvodnení, ktoré nie sú špecifikované v tomto 
rozhodnutí, majú význam ako v rozhodnutí č. 2022/KOH/SKP/3/15, úrad ich na tomto mieste neopakuje, 
pričom väčšina skratiek je uvedená pod referenciou č. 1 v danom rozhodnutí (prípadne pod ďalšími 
referenciami). 
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odboru koncentrácií, v súlade s postupom a požiadavkami uvedenými v časti I bodoch 
1.5 a 1.6 výroku tohto rozhodnutia. Pre vylúčenie pochybností, Odpredávané 
podnikanie môže nadobudnúť viacero Kupujúcich tak, že každú Čerpaciu stanicu a 
príslušný Majetok k nej prináležiaci (ako uvádza Špecifikácia v spojení s Prílohami) 
môže nadobudnúť iný Kupujúci. S cieľom zrealizovať odpredaj sa podnikateľ MOL 
zaväzuje v Prvom období na odpredaj, ktoré je [........................]2 odo Dňa účinnosti, 
nájsť jedného alebo viacerých kupujúcich a uzavrieť finálnu záväznú kúpno-predajnú 
zmluvu(y), ktorej predmetom bude predaj Odpredávaného podnikania. V prípade, že 
podnikateľ MOL do konca Prvého obdobia na odpredaj takúto zmluvu neuzavrie, 
podnikateľ MOL bude povinný udeliť Správcovi poverenému odpredajom výlučný 
mandát predať Odpredávané podnikanie, v súlade s postupom podľa časti II bodu 21 
výroku tohto rozhodnutia, v Období na odpredaj Správcom, ktorým je obdobie [........ 
.................]3, ktoré začína plynúť od skončenia Prvého obdobia na odpredaj.  
 
Má sa za to, že podnikateľ MOL tento záväzok splnil, ak:  
(a) do konca Obdobia na odpredaj Správcom podnikateľ MOL alebo Správca poverený 
odpredajom uzavrel finálnu záväznú kúpno-predajnú zmluvu(y) a Protimonopolný úrad 
Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil navrhovaného kupujúceho(ich) a 
podmienky predaja ako súladné s časťou I a časťou II výroku tohto rozhodnutia, v 
zmysle postupu uvedeného v časti I bode 1.6 výroku tohto rozhodnutia a  

(b) Uzavretie predaja Odpredávaného podnikania Kupujúcemu nastane v lehote na 
Uzavretie, ktorou je obdobie [........................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
...................].4  
 

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

„úrad“) bolo dňa 17.06.2021 listom zaevidovaným pod číslom PMU/740/2021/OK-
3689/2021 od podnikateľa MOL Nyrt., Október huszonharmadika utca 18, 1117 
Budapešť, Maďarsko prostredníctvom splnomocneného právneho zástupcu 
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, 
IČO: 36 863 360 (ďalej len „MOL“ alebo „Oznamovateľ“) 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. Podľa Oznámenia koncentrácia spočívala v získaní nepriamej výlučnej kontroly 

podnikateľom MOL, a to prostredníctvom výlučne kontrolovaného podnikateľa 
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832 (ďalej len 

                                                           
2 [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], ktorej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských  
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL.   
3 [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], ktorej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských  
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL.   
4 [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], ktorej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských  
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL.   
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„SLOVNAFT“), nad podnikateľom Normbenz Slovakia s. r. o., Einsteinova 24, 
851 01 Bratislava, IČO: 35 681 039, ktorý v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) 
prevádzkoval sieť čerpacích staníc pod značkou LUKOIL (ďalej len „Normbenz 
SK“), a to na základe KÚPNO-PREDAJNEJ ZMLUVY na 100% obchodný podiel 
v spoločnosti NORMBENZ Slovakia s.r.o. uzavretej dňa 23. marca 2021 medzi 
(1) NORMESTON GROUP CYPRUS Limited ako predávajúcim a (2) SLOVNAFT, 
a.s. ako kupujúcim a (3) Normbenz Magyarországh Kft. ako ručiteľom 
predávajúceho.  

 
3. Oznámením bolo dňa 17.06.2021 začaté správne konanie vo veci predmetnej 

koncentrácie vedené pod číslom SK/0026/OK/2021. Z informácií uvádzaných 
v Oznámení úrad zistil, že v predmetnom prípade ide o koncentráciu podľa § 7 
ods. 1 písm. b) zákona, ktorá podliehala kontrole úradu podľa § 8 ods. 1 písm. a) 
zákona.  

 

4. Úrad v priebehu správneho konania identifikoval súťažné obavy na určitých 
lokálnych trhoch v oblasti maloobchodného predaja pohonných látok na čerpacích 
staniciach v dôsledku predmetnej koncentrácie, ktoré komunikoval 
Oznamovateľovi. V reakcii na výzvu úradu na predloženie podmienok a povinností 
Oznamovateľ predložil návrh podmienok a povinností, ktoré mali eliminovať 
identifikované súťažné obavy. Podmienky uvedené Oznamovateľom boli 
štrukturálneho charakteru (predaj určitých lokálnych čerpacích staníc), ktoré sú 
v rámci eliminácie súťažných obáv spôsobených horizontálnymi koncentráciami 
preferované, keďže priamo znižujú rozsah kombinácie podnikateľských aktivít 
koncentrujúcich sa podnikateľov.5  

 

5. Oznamovateľ listom číslo PMU/86/2022/OK-1110/2022 zaevidovaným dňa 
01.03.2022 zároveň informoval úrad, že [............................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
..............................................................................................].6 

 

6. Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že 
predložené podmienky zabezpečia, že posudzovaná koncentrácia je v súlade 
s § 11 ods. 1 zákona a rozhodol tak, že predmetnú koncentráciu schválil 
s uložením podmienok a súvisiacich povinností, a to rozhodnutím č.  
2022/KOH/SKP/3/15 zo dňa 28.3.2022, ktoré nadobudlo po vzdaní sa rozkladu 
právoplatnosť dňa 29.03.2022 (ďalej len „rozhodnutie o koncentrácii“).  

                                                           
5 Úrad nepovažuje za potrebné v rámci odôvodnenia tohto rozhodnutia opakovať celý priebeh konania, 
konkretizovať súťažné obavy a detailne rozoberať text podmienok a povinností, keďže uvedené nie je 
v tomto prípade rozhodujúce z pohľadu posúdenia žiadosti o predĺženie lehoty na odpredaj. 
6 [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], jej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských 
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL. 
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7. Medzi základné podmienky uložené rozhodnutím o koncentrácii patrí najmä 

povinnosť podnikateľa MOL zabezpečiť predaj Odpredávaného podnikania (časť I 
bod 1 výroku rozhodnutia o koncentrácii). Na tento účel je MOL povinný v Prvom 
období na odpredaj (t. j. [......................]7 odo Dňa účinnosti - pozn. právoplatnosť 
rozhodnutia o koncentrácii) uzavrieť finálnu záväznú kúpnu zmluvu s vhodným 
kupujúcim, ktorá podlieha schváleniu zo strany úradu. Keď podnikateľ MOL 
dosiahne dohodu s kupujúcim, ktorá bude mať vysokú pravdepodobnosť jej 
úspešného skorého implementovania vzhľadom na dohodnuté podmienky, je 
povinný plne zdokumentovaný a zdôvodnený návrh, vrátane kópie finálneho 
znenia zmluvy (zmlúv), predložiť v lehote 1 týždňa úradu a Monitorovaciemu 
správcovi. 

8. Na splnenie podmienok uvedených vo výroku rozhodnutia o koncentrácii, ako aj 
súvisiacich povinností sú v rozhodnutí o koncentrácii teda stanovené lehoty. 
Okrem iného je v časti I bode 1 rozhodnutia stanovená lehota tzv. Prvé obdobie na 
odpredaj, a to na [.......................]8 odo Dňa účinnosti, pričom v tejto lehote má  
Oznamovateľ odpredať tam vymedzené čerpacie stanice. V prípade, že by sa tak 
neudialo v stanovenej lehote na odpredaj, nasleduje lehota na odpredaj Správcom 
odpredaja. 

 
9. V rámci uloženia s podmienkami súvisiacich povinností úrad okrem iného v časti II 

bode 34 výroku rozhodnutia o koncentrácii uložil Oznamovateľovi povinnosť v 
prípade, že podľa § 39 ods. 3 písm. b) zákona požiada o predĺženie lehoty 
uvedenej v časti I alebo časti II výroku rozhodnutia o koncentrácii, úradu predložiť 
zdôvodnenú žiadosť najneskôr 1 mesiac pred skončením lehoty, o ktorej 
predĺženie žiada, pričom musí preukázať vážny dôvod. K žiadosti musí byť 
priložená správa Monitorovacieho správcu, ktorý je zároveň povinný zaslať kópiu 
správy neobsahujúcu dôverné informácie podnikateľovi MOL.  

 
Žiadosť o predĺženie lehoty na splnenie podmienky 
 

10. Dňa 25.08.2022 bola úradu listom č. PMU/86/2022/OK–0223/2022 úradu doručená 
žiadosť podnikateľa MOL o predĺženie lehoty odpredaja (ďalej len „žiadosť 
o predĺženie Prvého obdobia odpredaja“), a to na základe § 39 ods. 3 zákona 
z vážnych dôvodov, ktoré znemožňujú jej dodržanie. Podnikateľ MOL konkrétne 
v žiadosti špecifikuje vážne dôvody, ktoré spôsobujú nemožnosť dodržania 
pôvodne určenej lehoty Prvého obdobia na odpredaj nasledovne. 
 

11. Podnikateľ MOL uzavrel so [................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

                                                           
7 [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], jej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských 
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL. 
8 [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], jej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských 
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL. 
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.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.........].9 Zároveň podnikateľ MOL uviedol, že v doterajšom priebehu plnenia 
podmienok uložených úradom boli úspešne realizované mnohé kroky smerujúce 
k implementácii transakcie predaja čerpacích staníc MOL [..................................... 
...................................................................................................................]10. Medzi 
uvedené patria podľa Oznamovateľa, okrem iného, napríklad nasledovné kroky: 

 

- [............................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
....................................................... 

- ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
...............].11 

Zároveň však podnikateľ MOL uviedol, že [.............................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................  

                                                           
9 [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], jej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských 
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL. 
10 [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], jej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských 
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL. 
11 [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], jej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských 
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL. 
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.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

..............................].12  
 

12. Vyššie uvedená skutočnosť predstavuje podľa podnikateľa MOL vážny dôvod, pre 
ktorý nemožno dodržať lehotu prvého obdobia na odpredaj a požiadal úrad 
o predĺženie tejto lehoty, a to o [...................]13. Celková lehota Prvého obdobia na 
odpredaj by tak činila [...................]14 od právoplatnosti rozhodnutia o koncentrácii. 

 
13.  Oznamovateľ tiež považuje uvedené predĺženie za realistické vzhľadom na [... 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.......................................................................]15. MOL sa domnieva, že predĺženie 
Prvého obdobia na odpredaj výrazne nenaruší doterajší koncept plánovaného 
odpredaja v zmysle rozhodnutia o koncentrácii. Podľa neho totiž platí, že v prípade, 
že by v prvom [......................]16 období nedošlo k odpredaju, musel by byť 
vymenovaný Správca poverený odpredajom, ktorý by mal dodatočnú lehotu na 
odpredaj. V prípade predĺženia Prvého obdobia na odpredaj, aj vzhľadom na to, že 
[.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
................................................................................................................], 17 existuje 
šanca, že predaj bude môcť byť úspešne dokončený. V takom prípade by teda 

                                                           
12 [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], jej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských 
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL. 
13 [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], jej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských 
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL. 
14 [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], jej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských 
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL. 
15 [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], jej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských 
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL. 
16 [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], jej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských 
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL. 
17 [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], jej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských 
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL. 
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došlo len k umožneniu dokončenia rozbehnutej transakcie namiesto hľadania a 
uzatvárania novej transakcie Správcom povereným odpredajom.  

 

Posúdenie úradu  
 

14. Podľa § 39 ods. 3 písm. b) zákona úrad na návrh účastníka konania môže zmeniť 
rozhodnutie podľa § 11 ods. 3 zákona bez toho, aby bol viazaný lehotami podľa § 
35 zákona, ak pred uplynutím lehoty určenej v rozhodnutí na splnenie podmienky 
alebo povinnosti súvisiacej s podmienkou požiada účastník konania o jej predĺženie 
z dôvodu nemožnosti jej dodržania z vážneho dôvodu. 
 

15. Úrad predovšetkým konštatuje, že predmetná žiadosť o predĺženie Prvého obdobia 
odpredaja bola riadne doručená pred uplynutím príslušnej lehoty, pričom jej 
prílohou bola aj správa Monitorovacieho správcu, ktorý argumenty Oznamovateľa 
potvrdil, a teda v súlade s časťou II bodom 34 výroku rozhodnutia o koncentrácii.  
V tejto súvislosti bolo začaté správne konanie č. SK/0033/OK/2022, o čom úrad 
informoval Oznamovateľa, spolu s predložením predbežného záveru úradu v danej 
veci a výzvou na vyjadrenie podľa § 26 zákona. Oznamovateľ sa s predbežným 
záverom úradu stotožnil a nevzniesol voči nemu žiadne pripomienky.18  

 

16. V tomto prípade úrad vyhodnotil, že bola splnená podmienka vážnych dôvodov, 
pre ktoré podnikateľ MOL žiada o predĺženie lehoty Prvého obdobia odpredaja, a to 
s prihliadnutím najmä na štádium, v ktorom sa nachádzajú [........................... 
.................................................................................................................................. 
........................................................]19. Zároveň úrad konštatuje, že Oznamovateľ 
túto lehotu žiada predĺžiť o primeraný čas potrebný na dokončenie [..................  
...............]20. Z predložených informácií sa tiež javí reálne využitie len predĺženej 
lehoty Prvého obdobia na odpredaj Odpredávaného podnikania, bez nutnosti 
využiť prípadnú nadväzujúcu lehotu na odpredaj Správcom odpredaja.21  

 
17. Z týchto dôvodov úrad posúdil Žiadosť o predlženie lehoty Prvého obdobia ako 

dôvodnú a vyhovuje jej v plnom rozsahu, a teda mení rozhodnutie o koncentrácii 
v časti tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Uvedenou zmenou 
nedochádza ku zmene žiadnej časti zvyšku výroku rozhodnutia o koncentrácii,22 
ostatná časť textu podmienok a povinnosti zostáva zachovaná (s predĺženým 
Prvým obdobím na odpredaj). 

                                                           
18 List evid. pod č. PMU/812/2022/OK-4478/2022. 
19 [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], jej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských 
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL. 
20 [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], jej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských 
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL. 
21 [DÔVERNÁ INFORMÁCIA podnikateľa MOL], jej sprístupnením by mohlo dôjsť k vážnej ujme na 
právom chránených záujmoch podnikateľa MOL tým, že by sa prezradil obsah časti jej podnikateľských 
aktivít a súvisiacich budúcich povinností. Uvedené informácie by mohli byť zneužité v konkurenčnom 
boji voči podnikateľovi MOL. 
22 V tejto súvislosti pre spresnenie úrad konštatuje, že logicky nebolo relevantné, aby Oznamovateľ 
súbežne žiadal v lehote jeden mesiac pred uplynutím lehoty Prvého obdobia o vymenovanie Správcu 
odpredaja podľa rozhodnutia o koncentrácii, keďže bola podaná žiadosť o predlženie lehoty Prvého 
obdobia. 
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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: 
 
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 
Vysoká 2/B 
811 06 Bratislava 
IČO: 36 863 360 
 
 
 
 
 
 
 
 


