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Mesto Nemšová                                                                  8.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  15.02.2023  
 

K bodu: Predaj akcií Prima banka Slovensko, a.s. 

                                   

Spracoval:  JUDr. Tatiana Hamarová  

Schválil:   Ing. Rudolf  Kúkel, PhD.    

Predkladá:  JUDr. Tatiana Hamarová 

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu s prílohami 

Počet výtlačkov: 21 

Rozdeľovník:  členovia MsZ - 13x 

primátor mesta 

prednosta MsÚ 

MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 

MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku 

   MsÚ - odd. výstavby 

MsÚ - hlavný kontrolór 

MsÚ - archív 

  vedúci VPS. m. p. o. 

 

 

Prerokované :    

a)  v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa  .02.2023 - stanovisko predloží predseda 

  

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

  

schvaľuje  

1. nasledovné kmeňové akcie spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. IČO: 31 575 951, 

sídlo: Hodžova 11, Žilina vydané v zaknihovanej podobe na meno: 

 

ISIN Počet kusov Menová hodnota 1 
akcie 

Kúpna cena 1 
akcie 

Kúpna cena 
spolu 

SK1110001270 55 399,- Eur 570,-Eur 31.350,- Eur 

 

ako prebytočný majetok mesta Nemšová 

 

2. v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov zámer odpredať nasledovné kmeňové akcie spoločnosti Prima banka 

Slovensko, a.s. IČO: 31 575 951, sídlo: Hodžova 11, Žilina vydané v zaknihovanej 

podobe na meno:  

 

ISIN Počet kusov Menová hodnota 1 
akcie 

Kúpna cena 1 
akcie 

Kúpna cena 
spolu 

SK1110001270 55 399,- Eur 570,-Eur 31.350,- Eur 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa kupujúcemu: Prima banka Slovensko, a.s. 

IČO: 31 575 951, sídlo: Hodžova 11, Žilina za kúpnu cenu 31 350 € 

 

Dôvod osobitného zreteľa: Jedná sa o predaj minoritného podielu akcií v banke, ktorej 

činnosť nie je zameraná na územnú samosprávu s nulovým príjmom z dividend a to za 

vyššiu kúpnu cenu v porovnaní s menovitou  hodnotou akcií. Mesto Nemšová ako 

minoritný akcionár nemá žiadny vplyv na činnosť a rozhodovanie banky.  

 

3. odpredaj nasledovných kmeňových akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. 

IČO: 31 575 951, sídlo: Hodžova 11, Žilina vydaných v zaknihovanej podobe na meno: 

  

ISIN Počet kusov Menová hodnota 1 
akcie 

Kúpna cena 1 
akcie 

Kúpna cena 
spolu 

SK1110001270 55 399,- Eur 570,-Eur 31.350,- Eur 

 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa kupujúcemu: Prima banka 

Slovensko, a.s. IČO: 31 575 951, sídlo: Hodžova 11, Žilina za kúpnu cenu 31 350 € 
 

Dôvod osobitného zreteľa: Jedná sa o predaj minoritného podielu akcií v banke, ktorej 

činnosť nie je zameraná na územnú samosprávu s nulovým príjmom z dividend a to za 

vyššiu kúpnu cenu v porovnaní s menovitou  hodnotou akcií. Mesto Nemšová ako 

minoritný akcionár nemá žiadny vplyv na činnosť a rozhodovanie banky. 

Schválenie uznesenia :  

Body  1,2  sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou poslancov,  

Bod  3  sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
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Dôvodová správa 

 

 K bodu: Predaj akcií Prima banka Slovensko, a.s. 

 

V januári 2023 bola na Mestský úrad Nemšová doručená ponuka od Prima banky 

Slovensko, a.s. na odkúpenie ich akcií v súlade s rozhodnutím predstavenstva banky zo dňa 

09.01.2023. Ponuka banky s touto cenou je časovo obmedzená, platí do 28.02.2023. Do tohto 

času je potrebné zaslať schválenie predaja akcií mestským zastupiteľstvom.  

Mesto Nemšová je vlastníkom akcií Prima banky Slovensko, a.s. ISIN SK 1110001270 

v počte 55 ks v menovitej hodnote 399,- € za 1 kus, čo spolu predstavuje celkovú menovitú 

hodnotu akcií 21 945,- €.  Podiel mesta na základnom imaní banky je 0, 0097 %. Ponuka Prima 

banky za akciu je 570 €/kus. Dividendy sa dlhodobo nevyplácajú (od roku 2007). 

Mesto Nemšová sa podľa dostupných informácií stalo akcionárom banky v roku 1995. 

V tom čase sa banka volala Prvá komunálna banka, a.s. a táto sa špecializovala na poskytovanie 

bankových služieb hlavne mestám a obciam. V roku 2000 sa majoritným akcionárom Prvej 

komunálnej banky stala nadnárodná finančná skupina Dexia a banku premenovala na Dexia 

banka Slovensko a.s., ktorá na slovenskom bankovom trhu pôsobila do 31. 12. 2011. 

V roku 2011 sa novým majoritným vlastníkom Dexia banky Slovensko stala spoločnosť Penta 

Investments a od 1. 1. 2012 sa meno banky zmenilo na Prima banka Slovensko, a.s., ktorá sa 

stala komerčnou bankovou inštitúciou so zameraním na občanov.   

Podľa článku 13 nakladanie s cennými papiermi VZN č. 4/2012 Zásady hospodárenia a 

nakladania s majetkom mesta Nemšová nakladanie s cennými papiermi v zmysle zákona 

č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Pri 

nakladaní s cennými papiermi dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, musí mesto postupovať 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov (na základe verejnej obchodnej súťaže, ako priamy predaj - najmenej za cenu vo 

výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu).  

Predaj je však možné realizovať aj tak ako je navrhnutý - podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa. Návrh banky obsahoval všetky 

podmienky prevodu, a preto je predložený návrh na schválenie zámeru na predaj aj samotného 

odpredaja, čo  je v súlade so zákonom o majetku obcí. Osobitný zreteľ je zdôvodnený, zámer 

bol zverejnený na úradnej tabuli aj na internetovej stránke mesta od 31.01.2023 do rokovania 

zastupiteľstva a bol zverejnený počas celej tejto doby.   

   
V Nemšovej dňa 31.01.2023                                                   JUDr. Tatiana Hamarová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://totalmoney.sk/slovnik/P/prima-banka/
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