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NÁVRH   UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 
 

 
schvaľuje 

 
 

vyhlásenie  verejnej  obchodnej  súťaže na  odpredaj  majetku - 330 ks akcií emitenta Prima 
banka a.s., ISIN 1110001270 v menovitej hodnote 399,00 eur a následne uzavretie kúpnej 
zmluvy o kúpe akcií podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných   papieroch a investičných   
službách   a o zmene   a doplnení   niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) s 
nasledovnými podmienkami: 

 
A. Predmet požadovaného záväzku: 
Predmetom záväzku je kúpa cenných papierov – akcií, ktorých vlastníkom je 

vyhlasovateľ: 
 
Názov emitenta cenných papierov:           Prima banka Slovensko, a.s., 

so sídlom Hodžova 11, 
010 11 Žilina 

Identifikačné číslo emitenta:                      0031575951 
Zápis v obchodnom registri:                       zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Žilina, Oddiel Sa, vložka č. 148/L 
Druh akcií:                                                    kmeňové akcie 
ISIN:                                                              SK1110001270 
Forma akcií:                                                 na meno 
Podoba akcií:                                                zaknihované  
Menovitá hodnota akcií:             399,00 €  
Počet akcií:                                                    330 
Podiel z emisie:                                             0,329 % 
 

B. Adresa a termín podania návrhov a miesto určené pre prijímanie návrhov: 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám.sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 
prostredníctvom podateľne  
Termín: 01.10.2018 (pondelok) – 15.10.2018 (pondelok) do 12.00 hod. 

 
C. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy: 
1. Návrh zmluvy musí obsahovať tieto náležitosti: 

a. v prípade fyzickej osoby: 
meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, označenie 
bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefonický 
kontakt, príp. mailová adresa, podpis. 

b. v prípade fyzickej osoby-podnikateľa: 
obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, označenie bankového 
spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefonický kontakt, emailová 
adresa, podpis 

c. v prípade právnickej osoby: 



obchodné meno alebo názov, sídlo, označenie právnej formy právnickej osoby, 
identifikačné číslo, mená a priezviská osôb oprávnených konať v mene 
právnickej osoby, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná 
kúpna cena, telefonický kontakt, príp. mailová adresa, podpisy osôb 
oprávnených konať v mene právnickej osoby. 

 
2. Návrh zmluvy musí obsahovať cenu za jednu akciu emisie ISIN 1110001270 

minimálne vo výške 600,00 € a navrhovaným predmetom kúpy musia byť všetky 
akcie vyhlasovateľa v počte 330 ks. V návrhu zmluvy musí byť uvedený tiež spôsob a 
termín splatnosti kúpnej ceny. 

3. Predložené návrhy zmluvy nemôžu obsahovať alternatívne spôsoby plnenia záväzku. 
4. Návrh zmluvy musí obsahovať ustanovenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy v zmysle 

§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 

D. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
1.   Navrhovateľ spolu s návrhom zmluvy predloží: 

a. v prípade fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby originál alebo 
overenú fotokópiu  výpisu  z obchodného  registra,  príp.  iného  registra  nie  
staršieho  ako  tri mesiace,  

b. čestné  vyhlásenie,  že  na  jeho majetok  nebol  vyhlásený  konkurz  ani  nebol  
zamietnutý návrh proti nemu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku 

c. čestné  vyhlásenie,  že  má  vysporiadané  všetky  záväzky  voči  
vyhlasovateľovi  a jeho organizáciám a zariadeniam. 

 
2.   Návrhy  zmluvy  musia  byť  písomné  a vyhotovené  v slovenskom  jazyku.  Ak  
sú  doklady predložené spolu s návrhom  zmluvy v inom ako v slovenskom jazyku, 
musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. 
3.   V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, 
ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 
4.   Do súťaže sa nezahrnú: 
-     návrhy zmluvy, ktorých obsah nezodpovedá vyhláseným podmienkam súťaže, 
-     návrhy zmluvy, ku ktorým neboli predložené všetky požadované doklady,  
-     návrhy  navrhovateľov,  na  majetok  ktorých  bol  vyhlásený  konkurz  alebo  bolo  
proti navrhovateľovi   začaté   konkurzné   konanie,   alebo   bol   proti   
navrhovateľovi   pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, 
-     návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi. 
 
5.   Predložený návrh nemožno po uplynutí lehoty, určenej pre prijímanie návrhov, 
odvolať. 
 
E. Spôsob a lehota podávania návrhov zmluvy: 
1.   Návrhy   zmluvy   spolu   s požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   
v uzatvorenej obálke, na ktorej bude uvedené: 

a. presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa, 
b. označenie obálky: Obchodná verejná súťaž – Verená obchodná súťaž 

:akcie Prima banka Slovensko ,a.s.–NEOTVÁRAŤ“ adresa príjemcu: 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám.sv. Františka 8, 842 62 , 
Bratislava 

2.   Návrhy   zmluvy   spolu   s požadovanými   dokladmi   je   možné   podať   
najneskôr   do 15.10.2018 do 12.00 hod. 



 
 

F. Postup pri vyhodnocovaní návrhov zmlúv: 
1.   Vyhlasovateľ   označí   došlé   návrhy   podacím   číslom,   dátumom   a 
hodinou   doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov. 
2.   Vyhodnotenie  súťažných  návrhov  sa  uskutoční  prostredníctvom komisie 
vymenovanej starostkou mestskej časti.  
3.   Pred otvorením prvého návrhu zmluvy oznámi predseda komisie počet došlých 
návrhov a skontroluje  neporušenosť  obálok.  Návrhy  zmluvy  doručené  po  
uplynutí  lehoty  na predkladanie súťažných návrhov budú zo súťaže vylúčené. 
4.   O otváraní   obálok   a vyhodnotení   súťaže   sa   spíše   protokol,   do   
ktorého   sa   uvedú identifikačné  údaje  navrhovateľov,  súlad  obsahu  návrhov  
zmlúv  vrátane  priložených dokladov   s podmienkami   súťaže,   ponúkané   ceny,   
spôsob   hodnotenia   a výsledok vyhodnotenia.  Členovia  komisie  vyhlásia  
poradie  úspešnosti  posudzovaných  návrhov zmluvy. 
 

G. Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov: 
1. Výška kúpnej ceny – váha kritéria 100 % 
V prípade zhody vo výške kúpnej ceny bude rozhodovať termín splatnosti kúpnej 
ceny a v prípade zhody v oboch uvedených kritériách bude rozhodovať skorší 
termín podania prihlášky.  
 

 
H. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 

1.   Vyhlasovateľ oznámi prijatie vybraného návrhu úspešnému navrhovateľovi 
najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže, 
ktorého vyzve na  podpis  zmluvy  a  zaslanie  príslušného  počtu  rovnopisov  
podpísaných  zo  strany navrhovateľa. 
2.   Vyhlasovateľ v prípade, že návrh zmluvy úspešného navrhovateľa obsahuje 
formálne nedostatky,   v súlade   s   §   285   Obchodného   zákonníka   vyzve   
navrhovateľa   na doplnenie   a vykonanie  opravy.  Po   akceptovaní  odstránených  
nedostatkov,   resp. doplnení zmluvy navrhovateľom, vyhlasovateľ vyzve 
navrhovateľa na podpis zmluvy. 
3.   Vyhlasovateľ  po  ukončení  súťaže  do  10  dní  odo  dňa  zasadnutia  komisie  
určenej  na vyhodnotenie návrhov písomne upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v 
súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli. 
 

I. Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže: 
 

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283, § 285 ods. 2 a § 287 ods. 2 Obchodného 
zákonníka vyhradzuje právo: 
a)   meniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť; v prípade zmeny 
alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli 
vyhlásené podmienky súťaže, 
b pri  formálnych  nedostatkoch  návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať 
navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy, 
c)   odmietnuť  všetky  predložené  návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu.  
 

 
 



Stanovisko miestnej rady: 
DÔVODOVÁ  SPRÁVA 

 
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj akcií spoločnosti Prima banka 

Slovensko a.s. 
 

 
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves je vlastníkom 330 ks akcií emitenta Prima banka 
Slovensko, a.s.  v menovitej hodnote 1 akcie 399,- € čo predstavuje v celkovej menovitej 
hodnote sumu 131 670,- €. Menovitá hodnota 1 akcie ku dňu 13.08.2015 je 399 € a celková 
menovitá hodnota akcií vo vlastníctve mesta predstavuje sumu 113 715 €. 
 
V roku 2008 boli vyplatené dividendy mestskej časti v hodnote 21 688,- € (653,4 tis. Sk), 
v roku 2007 v hodnote 21 742,- € (655 tis. Sk). Od roku 2009 dividendy banka nevypláca. 
 
Mestská časť  je  minoritným  akcionárom  s podielom  0,329  %  emisie  a nemôže 
ovplyvňovať  rozhodovanie  v  spoločnosti.   
V zmysle čl. 9 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Karlova Ves: 
 
1. Zmluvný prevod vlastníctva majetku sa musí vykonať:  

a) na základe verejnej obchodnej súťaže10) ,  
b) dobrovoľnou dražbou11) , 
 c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 

stanovenej podľa osobitného predpisu12) .  
2. Priamym predajom nie je možné previesť vlastníctvo k majetku, ktorého všeobecná hodnota 
je vyššia ako 40 000,- €. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku podľa osobitného predpisu 
nesmie byť v deň schválenia spôsobu prevodu miestnym zastupiteľstvom staršie ako 6 
mesiacov.  
3. Mestská časť zverejní zámer predať majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na 
internetovej stránke mestskej časti, prípadne v regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa ods. 1 
písm. a) a písm. b), uvedie mestská časť v oznámení na internetovej stránke podmienky 
obchodnej verejnej súťaže alebo dražby. 
 
Dňa 11.10.2016 bola na Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Karlova Ves doručená 
ponuka na odkúpenie uvedených akcií od spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.. Ponúkaná 
kúpna cena za jednu akciu je 570,- €, celková ponúkaná kúpna cena je vo výške 188 100,- €, 
ktorá bola predložená na rokovanie finančnej komisie. 
 
V roku 2015 spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s. ponúkala odkúpenie akcií. Dňa 
13.2.2015 bola na miestny úrad doručená ponuka na odkúpenie uvedených akcií od 
spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., ponúkaná kúpna cena za jednu akciu bola 600,- €, 
celková ponúkaná kúpna cena vo výške 198 000,- €. Dňa 19.8.2015 bola doručená ďalšia 
ponuka na odkúpenie uvedených akcií, ponúkaná kúpna cena za jednu akciu bola 585,- €, 
celková ponúkaná kúpna cena vo výške 193 050,- €. Uvedené ponuky boli predložené na 
septembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva, ktoré odpredaj akcií neschválilo. 
 
V zmysle ustanovení § 9 a §9a  zákona  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí,  obec  pri 
nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi postupuje v súlade   s ustanoveniami   
§   281  a nasl.  Obchodného   zákonníka a v súlade so zásadami hospodárenia a v súlade so 
Štatútom Hlavného mesta SR Bratislavy a preto navrhujeme odpredať akcie na základe 



obchodnej verejnej súťaže  na  podanie  návrhov  na  uzavretie  zmluvy  o kúpe  akcií  podľa  
§  30  zákona  č. 566/2001   Z.z.   o cenných   papieroch   a investičných   službách  za  
vyvolávaciu  cenu, ktorá zodpovedá prvej ponuke spoločnosti Prima banka, a.s. vo  výške  
600,00 eur za akciu.  
 
Stanovisko miestnej rady zo dňa 18.09.2018: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Ponuka Prima banky 
Slovensko, a. s. na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a. s. a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie - prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
V Bratislave, 19.09.2018 
 
 
 
Spracovala : Mgr. Katarína Procházková, PhD.  
Právny referát 


