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Materiál obsahuje :     1. Dôvodovú správu 
                                       2. Ponuku na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. 
Počet výtlačkov :   20 
Rozdeľovník  :   členovia MsZ – 13 x  
                                           primátor mesta 

                              prednostka MsÚ 
                              MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry  
                              MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku  
                              MsÚ – odd. výstavby     
                              MsÚ – hlavná kontrolórka 
                              VPS -  vedúci VPS, m.p.o.   

Dôvodová správa  
Dňa 9.2.2015 bola Mestu Nemšová na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti Prima banka Slovensko, 
a.s. zo dňa 2.2.2015 doručená ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 
010 11 Žilina, ktorých vlastníkom je Mesto Nemšová za ponúkanú kúpnu cenu : 55 kmeňových  akcií 
v nominálnej hodnote jednej akcie 399 € - návrh kúpnej ceny 600,00 € za akciu, t.j. ponuková cena spolu je 
v hodnote  33.000,00 €. 
 
Pravidlá pre predaj majetku obcí vrátane akcií sú upravené v zákone č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, v zmysle ktorého prevody vlastníctva majetku obce (§9a)  sa musia vykonať a) na základe 
obchodnej verejnej súťaže, b) dobrovoľnou dražbou alebo c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške 
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Podľa §9a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na 
právnických osobách, dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, musí obec podstupovať podľ odsekov 1 až 7, ak 
tento postup nevylučuje osobitný predpis. 
 

Podľa Čl. 13 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nemšová schváleniu v mestskom 
zastupiteľstve podlieha i  vydávanie aj nakladanie s cennými papiermi ( akcie, zmenky, podielové listiny, 
dlhopisy a pod. ). 
 

Burza cenných papierov v Bratislave obchodovala s akciami SK 1110001270 (mesto ich vlastní 55 ks v nom. 
hodnote 399,- €/ks)  v októbri 2014 kurzom 628,17 € za akciu.  
 

Prerokované :   
a)na pracovnom zasadnutí poslancov MsZ dňa 4.3.2015  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
A/  berie na vedomie  
 
            Informáciu o ponuke  Prima banky Slovensko, a.s.,  Hodžova 11, Žilina  na odkúpenie akcií 
spoločnosti Prima banka  Slovensko, ktorých vlastníkm je Mesto Nemšová  
 


