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Predbežné vyhlásenie spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. v zmysle § 36 zákona 

NR SR č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov za prvé šesťmesačné obdobie  

(od 1.4.2013 – do 30.9.2013)  

hospodárskeho roku 2013/2014 (od 1.4.2013 do 31.3.2014) 
 
Reštrukturalizácia 
 
Na základe rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti zo dňa 10. októbra 2006 v súlade 
s nariadením Rady (ES) č. 320/2006 a Komisie (ES) č. 968/2006 Spoločnosť vstúpila do 
reštrukturalizačného procesu, vzdala sa kvótovej produkcie cukru (70 133t) za hospodársky 
rok 2007/2008 a pristúpila ku kompletnej demontáži svojho cukrovaru. Na základe toho a po 
splnení určitých podmienok, mala spoločnosť nárok na reštrukturalizačnú podporu 
z dočasného reštrukturalizačného fondu EÚ v sume 730.-EUR na tonu pridelenej kvóty, ktorej 
sa Spoločnosť vzdala. Časť tejto reštrukturalizačnej podpory, ktorá sa rozdelila medzi 
pestovateľov cukrovej repy a poskytovateľov strojového zariadenia prestavuje 20% z celkovej 
čiastky reštrukturalizačnej podpory. Nárok na reštrukturalizačnú  podporu z dočasného 
reštrukturalizačného fondu EÚ znížený o platbu pestovateľom cukrovej repy a dodávateľom 
strojového zariadenia predstavoval čiastku 40.957.672.-EUR. Reštrukturalizačná podpora 
neznížená o platbu pestovateľom cukrovej repy a dodávateľom strojového zariadenia 
predstavuje čiastku 51.197.090.-EUR a bola vyplatená v dvoch splátkach, v júni 2008 
(20.478.836.-EUR) a vo februári 2009 (30.718.254.-EUR). Záväzky voči pestovateľom 
cukrovej repy a poskytovateľom strojového zariadenia boli vysporiadané pred súvahovým 
dňom. 
 
Žiadosť Spoločnosti o reštrukturalizačná pomoc bola potvrdená Ministerstvom 
pôdohospodárstva SR ako oprávnená dňa 1. februára 2007 a oznámenie o poskytnutie 
podpory z reštrukturalizačných zdrojov bolo Ministerstvom pôdohospodárstva SR vydané dňa 
9. marca 2007. Spoločnosť podlieha pravidelnej kontrole zo strany Ministerstva 
pôdohospordárstva SR, či postupuje v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi 
z reštrukturalizačného plánu. Vykonané kontroly prebehli v nasledovných obdobiach: 
 

- 13. novembra 2007 až 27. novembra 2007 
- 16. apríla 2008 až 25. apríla 2008 
- 13. augusta 2008 až 20. augusta 2008 
- 25. novembra až 5. novembra 2008 (záverečná kontrola po ukončení 

reštrukturalizačného procesu). 
 
Ku dňu vypracovania tohto predbežného vyhlásenia Spoločnosť splnila nasledovné záväzky 
vyplývajúce z reštrukturalizačného procesu: 
 

- záväzok zriecť sa príslušnej kvóty, 
- záväzok k úplnej demontáži výrobných zariadení v lehote určenej Slovenskou 

republikou, 
- záväzok splniť ďalšie požiadavky v lehote určenej Slovenskou republikou v súvislosti 

so sociálnym a enviromentálnym plánom. 
 
Demoláciu cukrovaru vykonala autorizovaná spoločnosť Demont Servis, s.r.o., vybratá na 
základe výberového konania. Demolačné (búracie) práce začali v mesiaci október 2007 a boli 
ukončené v mesiaci október 2008.  
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Časť zariadení bola odpredaná iným cukrovarom a ostatným záujemcom, zvyšné strojné 
zariadenia boli zlikvidované demolačnou organizáciou, rovnako ako všetky budovy okrem: 
 

- čerpacej stanice na splašky 
- čerpacej stanice úžitkovej vody 
- administratívnej budovy č. 1 
- vlečky, ktoré boli spolu s pozemkami areálu určené na predaj. 

 
Predaj všetkých nehnuteľností bol realizovaný kúpnopredajnou zmluvou podľa § 588 a nasl. 
Občianskeho zákonníka v marci roku 2013, kedy došlo k prechodu vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam z Eastern Sugar Slovensko, a.s. na nového vlastníka ako kupujúceho, 
ktorým sa stala spoločnosť Eastern Sugar s. r.o., tak, ako sa to uvádzalo v predbežnom 
vyhlásení Spoločnosti z 11.2.2013. 
 
Ku dňu vypracovania tohto predbežného vyhlásenia Spoločnosť splnila záväzky vyplývajúce 
zo sociálneho a enviromentálneho plánu.  
 
Počas roka Spoločnosť nevykonávala žiadnu prevádzkovú činnosť. 
 
Rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti z 21.9.2012 bolo rozhodnuté o zrušení 
spoločnosti s likvidáciou od 1.4.2013. Dňom 1.4.2013 vstúpila spoločnosť do likvidácie a od 
toho času používa obchodné meno Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii. Oznámenie 
o vstupe Spoločnosti do likvidácie s výzvou na prihlásenie pohľadávok veriteľov Spoločnosti 
bolo zverejnené v Obchodom vestníku č. 70/2013 dňa 11.4.2013. 
 
Po vstupe Spoločnosti do likvidácie Spoločnosť vykonávala len činnosti smerujúce k jej 
likvidácií. 
 
Súčasťou tohto predbežného vyhlásenia je aj súvaha a výkaz ziskov a strát za obdobie od 
1.4.2012 do 31.1.2014. 
 
V Bratislave, dňa: 6.2.2014 
 
 
 
                                                                                           JUDr. Laura Bíróová 
                                                                                   likvidátor akciovej spoločnosti 


