Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 12.05.2015

Názov materiálu :

NÁVRH PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA
PREDAJ AKCIÍ PRIMA BANKY SLOVENSKO, a. s.

Obsah materiálu :

Dôvodová správa
Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže s návrhom zmluvy
Ponuka Prima banky Slovensko, a.s.

Návrh na uznesenie : Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva 38 kusov akcií
spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO :
31575951 vo vlastníctve mesta Piešťany, v menovitej hodnote jednej akcie 399,-EUR,
celková menovitá hodnota akcií je 15 162,-EUR, so zložením finančnej zábezpeky vo výške
........,00 EUR, kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu je najvyššia ponúknutá
cena, pričom minimálna cena je stanovená vo výške ...........,00 EUR
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
B/ Návrh na poverenie primátora mesta Piešťany na úkony nevyhnutne potrebné
k realizácii predmetnej obchodnej súťaže v zmysle uznesenia pod písm. A/, a to najmä
vymenovanie členov komisie pre vyhodnotenie súťažných návrhov
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ

: JUDr. Lívia Damboráková, ved. odboru org.-právneho
Ing. Lucia Duračková, ved odboru ekonomického

Predkladateľ : Miloš Tamajka, M.B.A., primátor mesta

Dôvodová správa
V zmysle uznesenia MsZ č.36/2015 zo dňa 19.3.2015, ktorým bol schválený prevod
vlastníctva majetku mesta Piešťany – akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. na
základe obchodnej verejnej súťaže, predkladáme návrh podmienok obchodnej verejnej
súťaže, v ktorom treba dojednať :
- výšku fin. zábezpeky a
- minimálnu cenu za predaj akcií.
Menovitá hodnota jednej akcie je 399,-EUR, celková menovitá hodnota akcií je 15 162,EUR. Ponuka Prima banky Slovensko, a.s. (platná do 20.3.2015) bola 600,- EUR/1 akcia,
spolu cena celkom 22 800,- EUR.

Návrh

Zmluva o kúpe cenných papierov
Uzatvorená podľa ust. §30 zák. č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení a ust. §409 a nasl. Obchodného zákonníka
č............
medzi
Predávajúcim :

MESTO PIEŠŤANY
Zast.: Miloš Tamajka, M.B.A., primátor mesta
Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
IČO: 612 031
DIČ: 2020537893
Bank. spojenie : VÚB, a.s. Piešťany,
č. ú. 34028-212/0200
(ďalej len „predávajúci“)

a
Kupujúcim :

..................................................
(ďalej len „kupujúci“)
Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predávajúci je majiteľom cenných papierov – kmeňových akcií emitenta Prima banka
Slovensko, a.s., IČO 31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, zapísaná
v OR Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č.148/L, vydaných v zaknihovanej
podobe na meno, v počte 38 kusov, v menovitej hodnote jednej akcie 399,-EUR,
ISIN : SK1110001270 (ďalej len „akcie“).
2. Predávajúci sa zaväzuje previesť akcie na kupujúceho, uvedené v tomto článku v bode
1., a prevziať kúpnu cenu. Kupujúci sa zaväzuje kúpiť tieto akcie a zaplatiť
predávajúcemu kúpnu cenu.
3. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú poskytnúť vzájomnú súčinnosť pri registrácii
prevodu akcií.
Článok II.
Prevod akcií
1. Prevádzané akcie sú evidované na účte majiteľa cenných papierov- predávajúceho :
300000053388.
2. Predávajúci a kupujúci sú povinní dať príkaz na registráciu prevodu akcií na základe
tejto zmluvy členom, u ktorých majú zriadené účty majiteľa, alebo Centrálnemu
depozitárovi cenných papierov SR, a.s., u ktorého majú zriadené účty majiteľa, do
desiatich pracovných dní po zaplatení kúpnej ceny za prevádzané akcie
predávajúcemu.

3. Každá zo zmluvných strán znáša svoje poplatky a náklady súvisiace s prevodom akcií
podľa tejto zmluvy.
Článok III.
Kúpna cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za akcie v počte 38 kusov vo výške
....................EUR (slovom .....................), pričom kúpna cena za jednu akciu vychádza
na ................EUR.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu nesplatenú časť
kúpnej ceny, ktorá tvorí rozdiel medzi dohodnutou kúpnou cenou a zloženou
finančnou
zábezpekou,
vo
výške
...................................eur
(slovom
......................................................), na účet uvedený v tejto zmluve s uvedením
variabilného symbolu, ktorým je číslo tejto zmluvy, pred podaním príkazu na
registráciu prevodu akcií, najneskôr však do 30 dní od podpísania tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami, inak má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť.
Článok IV.
Vyhlásenie predávajúceho
Predávajúci vyhlasuje, že na prevádzaných akciách nespočívajú žiadne ťarchy ani iné
obmedzenia.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č.
40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu
uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s
jej obsahom zmluvu vlastnoručne podpísali.
Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá
predávajúci a dva kupujúci.
Právne vzťahy zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä
zák. č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
V Piešťanoch, dňa ...............

Predávajúci:
Mesto Piešťany
Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta

V ....................... dňa ..............

Kupujúci :

Návrh

MESTO PIEŠŤANY
vyhlasuje podľa §9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení .neskorších
predpisov a podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka a na základe zákona č. 566/2001
Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž
a vyzýva na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o kúpe cenných
papierov, za podmienok schválených uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č.
................... zo dňa ....................
Vyhlasovateľ : Mesto Piešťany
Zast.: Miloš Tamajka, M.B.A, primátor
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
IČO: 612 031
DIČ: 2020537893

Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Predmet predaja na základe obchodnej verejnej súťaže:
38 kusov akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11
Žilina, IČO: 31575951 vo vlastníctve Mesta Piešťany, v menovitej hodnote jednej akcie
399,- EUR, celková menovitá hodnota akcií je 15 162,- EUR. Predmetom predaja sú
všetky akcie spolu, nie je možné kúpiť akcie jednotlivo.
2. Spôsob vyplnenia návrhu na uzavretie zmluvy o kúpe cenných papierov, na ktorom
vyhlasovateľ trvá, a ktorý tvorí súčasť týchto podmienok:
1.

presné označenie súťažiaceho ako kupujúceho:
- právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ : obchodné meno, sídlo, IČO,
DIČ, údaj o zápise v registri, meno a priezvisko osoby (osôb) oprávnenej konať
v mene súťažiaceho
- fyzická osoba – meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo,
adresa trvalého bydliska

2.

uviesť číselne a slovne navrhovanú celkovú kúpnu cenu za všetky akcie, ktorá nesmie
byť nižšia ako minimálna požadovaná kúpna cena, kúpnu cenu aj za jednu akciu, ako aj
výšku nesplatenej časti kúpnej ceny
návrh musí byť datovaný, podpísaný fyzickou osobou; u právnických osôb a fyzických
osôb podnikateľov podpísaný osobou (osobami) oprávnenou (oprávnenými) konať
v mene súťažiaceho s vyznačením odtlačku pečiatky
číslo účtu súťažiaceho, pre prípad vrátenia finančnej zábezpeky

3.
4.

5.

súťažiaci je povinný spolu s návrhom na uzavretie zmluvy o kúpe cenných papierov
predložiť:
- originál dokladu o zložení finančnej zábezpeky v plnej výške podľa čl. 4. bod. 1 na
účet vyhlasovateľa
- originál aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne iného príslušného
registra, nie starší ako tri mesiace (predloží právnická osoba a fyzická osoba
podnikateľ)
- čestné prehlásenie súťažiaceho, že má vysporiadané všetky záväzky voči
vyhlasovateľovi
- vyhlásenie súťažiaceho, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými
podkladmi.
3. Spôsob a termín predkladania návrhov na uzavretie zmluvy:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Súťažné návrhy musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku. Ak sú doklady,
ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,
musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
Písomné súťažné návrhy spolu s požadovanými dokladmi, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou návrhu je potrebné doručiť na adresu „ Mesto Piešťany, Mestský úrad Piešťany,
Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany “ v zalepenej obálke a s výrazným označením „Súťaž:
akcie Prima banky Slovensko“ s označením „Neotvárať“ do podateľne Mestského úradu
Piešťany, Nám. SNP č. 3, Piešťany. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa
...................... (v posledný deň lehoty do 12:00 hod).
Súťažiaci je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú
adresu.
Súťažiaci môže predložený návrh na uzavretie zmluvy odvolať iba do ukončenia lehoty
pre predkladanie návrhov.
Súťažiaci môže meniť, dopĺňať a opravovať predložený návrh iba do ukončenia lehoty
pre predkladanie návrhov.
Súťažiaci môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá súťažiaci viac návrhov, budú
všetky zo súťaže vylúčené.
4. Finančná zábezpeka:

1.
2.

3.

Finančnú zábezpeku vo výške ................... EUR (slovom ...................... EUR) zloží
súťažiaci ako zábezpeku na účet vyhlasovateľa č.ú.: 5204374023/5600 vedeného v Prima
banke a.s. variabilný symbol: IČO súťažiaceho, v prípade fyzickej osoby rodné číslo
Nevybraným súťažiacim bude finančná zábezpeka vrátane vzniknutých úrokov vrátená
po termíne vybratia najvhodnejšieho návrhu, najneskôr do 10- tich pracovných dní od
doručenia písomného oznámenia výsledku súťaže. Výška vzniknutých úrokov za určené
obdobie bude vyčíslená Prima bankou a.s.
Víťazovi súťaže bude zaplatená finančná zábezpeka započítaná do kúpnej ceny.
Nesplatenú časť kúpnej ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloženou
finančnou zábezpekou) uhradí kupujúci najneskôr do 30 dní od podpísania zmluvy
o kúpe cenných papierov oboma zmluvnými stranami, ktorú bude víťaz súťaže
podpisovať najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o schválení výsledku súťaže
mestským zastupiteľstvom.

Vzniknuté úroky zo zaplatenej finančnej zábezpeky vyhlasovateľ vráti víťazovi súťaže do
10 -tich pracovných dní po obdržaní kúpnej ceny na účet vyhlasovateľa. Výška
vzniknutých úrokov za určené obdobie bude vyčíslená Prima bankou a.s.
4. Víťazovi sa finančná zábezpeka nevráti – prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže
v prípade, ak víťaz súťaže odstúpi od kúpy akcií výlučne z dôvodu na jeho strane, resp.
ak neuhradí kúpnu cenu najneskôr do 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma
zmluvnými stranami.
5. Vyhodnotenie návrhov, termín a spôsob vyhlásenia výsledkov súťaže:
1.

2.
3.
4.

Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie zmluvy o kúpe
cenných papierov je najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom minimálna cena je
stanovená vo výške...........,00 EUR. Pri rovnosti ponúkanej kúpnej ceny je rozhodujúci
dátum a čas doručenia návrhu.
Návrh doručený po stanovenom termíne, ako aj návrh v ktorom nebude splnená niektorá
z podmienok súťaže nebude do súťaže zaradený.
V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže podľa čl. 4. bod 3.,
budú akcie ponúknuté na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi
v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom
odoslaným najneskôr do 15 dní od schválenia výsledku súťaže Mestským
zastupiteľstvom mesta Piešťany.
6. Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu
b) súťaž zrušiť.
7. Ostatné podmienky:
1.
2.
3.
4.

Súťažiaci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý
v súťaži zvíťazil.
Informácie ohľadom podmienok obchodnej verejnej súťaže budú záujemcom poskytnuté
na tel.č. 033/7765460.
Súčasťou týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže je záväzný návrh zmluvy o kúpe
cenných papierov.

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany

