
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.:   /2015/4 

4. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

4. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

 

Návrh na odpredaj  akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.. 

 

Határozati javaslat a Prima banka Slovensko, a.s. részvényeinek eladására. 

 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednosta úradu 

Ellenőrizte: 

 

Vypracoval:  Ing. Zoltán Pápay, vedúci Odboru finančného a evidencie majetku 

Kidolgozta:       

 

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

                

                    

 

            Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  predmetu návrhu 

 

I.   A/  s c h v a ľ u j e  

     B/  n e s c h v a ľ u j e  

 

 

 



 

 

 

I. Odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., Hod-

žova 11,  010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 s nasledovnou špeci-

fikáciou:  

 

 Názov emitenta cenných papierov:  Prima banka Slo-

vensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951  

 Zápis v Obchodnom registri :  Zapísaná v Obchodnom re-

gistri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo148/L 

 Počet kusov:                                 10   

 Menovitá hodnota akcie:           399 Eur   

 Celková menovitá hodnota:    3 990 Eur 

 ISIN:       SK1110001270 

 Druh :     kmeňové 

 Forma:   akcie na meno 

 Podoba:   zaknihované  

 Podiel na emisii :  0,01% 

 

      priamym predajom z majetku mesta Dunajská Streda, Hlavná 

50/16, IČO: 00 305 383, zastúpeného JUDr. Zoltánom Hájosom, 

primátorom mesta, do vlastníctva spoločnosti Prima banka 

Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, za  

kúpnu cenu vo výške 600,- Eur/akcia, t.j. za celkovú kúpnu 

cenu vo výške 6 000,- Eur (slovom: šesťtisíc eur), v súlade so 

zákonom NR SR  č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investič-

ných službách (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších 

predpisov. 

 

II. Splnomocňuje 
 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu 

realizácie tohto uznesenia mestského zastupiteľstva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marec 2015 

2015. március 



Dôvodová správa 
 

K bodu: Návrh na odpredaj  akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.. 

 

Dňa 09.02.2015 bola mestu Dunajská Streda na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti  

Prima banka Slovensko, a.s. zo dňa 02.02.2015  doručená ponuka na odkúpenie 10 kusov akcií 

spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,  010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, ktorých 

vlastníkom je mesto Dunajská Streda,  za ponúkanú kúpnu cenu 600 Eur za jednu akciu, t.j. za 

celkovú  kúpnu cenu vo výške 6 000,- Eur (slovom: šesťtisíc eur). Vyššie uvedená ponuka je 

platná do 20.03.2015.  
 

Mesto Dunajská Streda ako minoritný akcionár vlastní akcie spoločnosti Prima banka Slovensko, 

a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 s nasledovnou špecifikáciou:  

 Názov emitenta cenných papierov:  Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 

Žilina, IČO: 31 575 951  

 Zápis v Obchodnom registri :  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 

Oddiel: Sa, Vložka číslo148/L 

 Počet kusov:                                 10  ks  

 Menovitá hodnota akcie:           399 Eur   

 Celková menovitá hodnota:   3 900 Eur 

 ISIN:       SK1110001270 

 Druh :     kmeňové 

 Forma:   akcie na meno 

 Podoba:   zaknihované  

 Podiel na emisii :  0,01%. 
 

V roku 2011 sa novým, väčšinovým vlastníkom Prima banky Slovensko, a.s. stala 

stredoeurópska skupina Penta Investments, ktorá v súčasnosti vlastní viac ako 96% akcií 

spoločnosti.  
 

V zmysle bodu 1 § 118i zákona NR SR  č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných 

službách (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov: 

„(1) Navrhovateľ, ktorý uskutočnil ponuku na prevzatie, ktorá nebola čiastočná ani podmienená 

podľa § 116 ods. 2 písm. h), má právo požadovať od všetkých zostávajúcich akcionárov tejto 

cieľovej spoločnosti, aby na neho previedli svoje akcie za primerané protiplnenie (ďalej len 

"právo výkupu"), ak je majiteľom akcií, ktorých súhrnná menovitá hodnota predstavuje najmenej 

95% základného imania cieľovej spoločnosti, s ktorým sú spojené hlasovacie práva a s ktorými 

je súčasne spojený najmenej 95% podiel na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti.“ 
 

Burza cenných papierov v Bratislave obchodovala s akciami ISIN: SK1110001270 v roku 2014 

v januári kurzom 100,- Eur za akciu a v októbri kurzom 628,17 Eur za akciu. V súčasnosti 

s vyššie uvedenými akciami sa na burze neobchoduje. 
 

Nakladanie s majetkom mesta Dunajská Streda sa riadi zákonom NR SR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov; Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda 

č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda zo dňa 29.06.2010 

v znení neskorších zmien a Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 8/2013 

o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa 26.02.2013 v znení 

neskorších zmien.  


