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Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na prevod akcií spoločnosti Prima banka Slovensko,a.s. vo
vlastníctve Mesta Piešťany
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
B/ Návrh na prevod vlastníctva majetku mesta Piešťany – akcie spoločnosti
Prima banka Slovensko, a.s. spôsobom :
1) na základe obchodnej verejnej súťaže
2) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty
majetku stanovenej podľa osobitného predpisu
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
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Dôvodová správa
A/
Dňa 9.2.2015 bola Mestskému úradu Piešťany doručená ponuka na odkúpenie akcií
spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Piešťany je majiteľom akcií spoločnosti
Prima banka Slovensko, a.s. v celkovej menovitej hodnote 15 162 €, a to 38 ks akcií typu
SK1110001270 v menovitej hodnote 399,-€ za jednu akciu, spolu 15 162 €.
Prima banka Slovensko, a.s. ponúka za jednu akciu 600,-€, celková ponúknutá kúpna cena je
22 800 €. Ponuka je platná do 20.3.2015. Na základe našej žiadosti o predĺženie termínu
z dôvodu, že mesto postupuje pri predaji svojho majetku podľa zákona o majetku obcí a zásad
hospodárenia, nám bolo telefonicky oznámené, že sa termín posunúť nedá.
Mesto Piešťany sa podľa dostupných informácií stalo akcionárom Prima banky
Slovensko a.s. v roku 1994. V tom čase sa banka volala Prvá komunálna banka a.s. so sídlom
v Žiline. Banka sa špecializovala na poskytovanie bankových služieb hlavne mestám
a obciam, v menšej miere obyvateľom. Od roku 1995 do roku 2011 tento peňažný ústav
vystupoval pod názvom Dexia banka Slovensko a bol súčasťou belgickej finančnej skupiny.
Koncom roka 2011 sa vlastníkom banky stala spoločnosť Penta Investments Limited s.r.o.,
a banka sa premenovala na Prima banku Slovensko a.s.. Spoločnosť Penta Investments
Limited s.r.o. k 31.12.2013 vlastnila 96,01 % akcií (údaj z Výročnej správy banky
k 31.12.2013). Tým, že podiel akcií tejto spoločnosti presiahol 95%, má právo na odkup
zvyšných akcií.
Ostatní akcionári boli akcionári pod 1 %, ktorí vlastnili spolu 3,99% akcií.
Medzi týmito akcionármi je aj Mesto Piešťany, ktoré vlastní 0,037% akcií Prima banky
Slovensko a.s..
V rokoch 2000 až 2007 banka vyplácala podiely na zisku vo forme dividend. Mesto
takto získalo za toto obdobie finančné prostriedky v sume 19 916,35 €. za vlastníctvo akcií.
V roku 2008 sa banka dostala do straty a dividendy prestala vyplácať a je predpoklad, že
v najbližších rokoch sa tento stav ohľadom vyplácania dividend nezmení.
Posledný priemerný kurz, za ktorý boli akcie typu SK 1110001270 obchodované na
Bratislavskej burze cenných papierov bol 628,17 €/akcia, čo je viac, ako je uvedené v ponuke
od Prima banky Slovensko a.s.
B/ V prípade schválenia uznesenia pod písmenom A/ je potrebné schváliť spôsob prevodu
vlastníctva majetku mesta v súlade s § 9a zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí a čl.VI. Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany. Navrhujeme prevod na základe obchodnej verejnej
súťaže alebo priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku
stanovenej podľa osobitného predpisu.
1) Obchodná verejná súťaž predstavuje : vypracovanie podmienok obchodnej verejnej
súťaže a schválenie MsZ, zverejnenie zámeru na úr. tabuliach, internetovej stránke
a regionálnej tlači, podmienky sa uverejňujú minimálne 15 dní pred uzávierkou na
podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže, vyhodnotenie doručených návrhov
a uzatvorenie zmluvy s úspešným účastníkom súťaže
2) Priamy predaj najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej
podľa osobitného predpisu predstavuje : ocenenie akcií znaleckým posudkom,
zverejnenie zámeru na úr. tabuliach a internetovej stránke a regionálnej tlači najmenej
na 15 dní a súčasne zverejniť lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov,
vyhodnotenie doručených cenových ponúk, schválenie MsZ a uzatvorenie zmluvy.
Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná
hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu presiahne 40 000,-€. Prevod
vlastníctva majetku mesta priamym predajom je vylúčený v prípadoch, v ktorých
nadobúdateľ je v pozícii prípadného konfliktu záujmov - §9a ods.6,7 zák. č.138/1991
Zb. v z.n.p.

