
 

 

Mestská časť Bratislava–Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava 
 

 

 

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 19.2.2019 

 

 

 

                                                                                                                

                                                                                          Bod č. 18 
 

 

Návrh 

na prevod vlastníctva majetku-akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, 

a.s., IČO: 31 575 993 so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, 

vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

priamym predajom  
 

 

 

 

 

Predkladateľ:  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

                          starosta     

 

Zodpovedná:   Ing. Lýdia Adamovičová, v. r. 

                          prednostka 

 

Spracovateľ:    Ing. Katarína Hillerová, v. r. 

                          vedúca ekonomického odboru 
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Návrh na uznesenie 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa 

po prerokovaní 

A/                                                        schvaľuje   

                                                        

1. v súlade s § 9a ods. 1 písm. c)  a § 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov vyhlásenie zámeru prevodu vlastníctva majetku obce - 50 ks akcií 

spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 993, Hodžova 11, 010 11 Žilina,  

vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  formou priameho predaja  za  cenu 

najmenej vo výške 570,00 Eur za 1 akciu.  

 

2. Určuje členov výberovej komisie pre vyhodnotenie predmetnej súťaže z poslancov 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa: 

Meno a priezvisko .......................................................... 

Meno a priezvisko .......................................................... 

Meno a priezvisko .......................................................... 

 

B/                                                             u k l a d á  

Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke 

 

Zabezpečiť: 

- zverejnenie zámeru a vyhlásenie súťaže na priamy predaj predmetných akcií v súlade 

s bodom A/1 v termíne do 27.2.2019 

- vyhodnotenie súťaže s výberovou komisiou v zmysle bodu A/2   

 

C/                                                           splnomocňuje 

 

JUDr.  Ing.  Martina Kuruca, starostu 

 

- na základe odporúčania výberovej komisie podpísať zmluvu o prevode vlastníctva akcií 

s víťazom súťaže. 
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Dôvodová správa 

 

 

Dňa 17.1.2019 mestská časť Bratislava-Vrakuňa obdržala ponuku Prima banka Slovensko, a.s. 

na odkúpenie akcií spoločnosti.  

 

V zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom hl. mesta SR Bratislavy zvereným do 

správy mestskej časti a s majetkom vlastným z 11.12.2012 o takomto prevode rozhoduje 

miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov môže 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa odpredať predmetné akcie, a to: 

 

podľa § 9a bod 1 písm. c)  

 prevod vlastníctva majetku obce sa musí vykonať priamym predajom najmenej za cenu  

vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu,  

 obec zverejní zámer predať majetok týmto spôsobom najmenej na 15 dní na svojej úradnej 

tabuli, na internetovej stránke, zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk 

záujemcov.  

 

Po ukončení súťaže sa majetok odpredá tomu uchádzačovi, ktorý predloží najvyššiu cenovú 

ponuku na predaj majetku. 

 

Podľa § 11 uvedeného zákona pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi  

na právnických osobách, dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, musí obec postupovať podľa 

odsekov 1 až 7 zákona, ak tento postup nevylučuje osobitný predpis.  

 

Ak dôjde k vyhláseniu súťaže na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko vo vlastníctve 

mestskej časti (teda k odpredaju majetku mestskej časti), tieto akcie môžu byť predané aj inému 

záujemcovi, ktorý prejaví záujem vlastniť akcie spoločnosti. Víťazom súťaže sa stáva ten 

súťažiaci,  ktorý uvedie najvyššiu ponuku za ich predaj a namiesto mestskej časti sa stane ich 

vlastníkom. Ak sa do súťaže zapojí len spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s. ako majoritný 

(väčšinový spoluvlastník akcií), odkúpi akcie mestskej časti za cenu, ktorú uvedie  

v ponuke. Miestne zastupiteľstvo v tomto prípade už nebude opätovne rozhodovať či sa predaj 

zrealizuje a uchádzač, ktorý v rámci ponuky do súťaže predloží najvyššiu cenu sa stáva 

víťazom.  

 

Mestské časti Bratislavy postupne odpredávali tieto akcie, napr. Mestská časť Bratislava- 

Ružinov aj Nové Mesto pristúpili k odpredaju ešte v roku 2011, kedy boli akcie s menovitou 

hodnotou 399,00 Eur ponúkané za kúpnu cenu 628,17 Eur za 1 akciu.  
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Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vlastní 50 kusov akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, 

a.s.. Menovitá hodnota jednej akcie predstavuje 399,00 €, celková menovitá hodnota akcií je 

tak vo výške 19 950,00 €.  

 

V zmysle ponuky na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. z 8.1.2019 

celková ponúkaná kúpna cena akcií predstavuje celkom 28 500,00 € to znamená, že ponúkaná 

kúpna cena za 1 akciu je 570,00 €.  

 

V predchádzajúcom období Prima banka Slovensko, a.s. predložila niekoľko ponúk  

na odkúpenie akcií spoločnosti, a to: 

  

február 2015                      ponuka 600 €/1 akciu                                     celkom   30 000,00 €              

august 2015                       ponuka 585 € /1 akcia                                    celkom   29 250,00 €  

október 2016                     ponuka 570 € /1 akcia                                     celkom   28 500,00 €. 

 

V predchádzajúcom období miestne zastupiteľstvo mestskej časti neprejavilo vôľu k predaju 

akcií vo vlastníctve mestskej časti.  
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Stanovisko/ uznesenie komisií 

 

Komisia finančná a podnikateľská 

 

Bod 14 

Uznesenie č. 13/2019 zo dňa 4.2.2019 

Návrh na prevod vlastníctva majetku - akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 

575 993 so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

priamym predajom 
 

Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

A/                                                        schváliť                                                         

1. v súlade s § 9a ods. 1 písm. c)  a § 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov vyhlásenie zámeru prevodu vlastníctva majetku obce - 50 ks akcií 

spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 993, Hodžova 11, 010 11 Žilina, vo 

vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  formou priameho predaja  za  cenu 

najmenej vo výške 570,00 Eur za 1 akciu.   

2. Určiť členov výberovej komisie pre vyhodnotenie predmetnej súťaže z poslancov 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa: 

1. Meno a priezvisko  ......................................................... 

2. Meno a priezvisko  ......................................................... 

3. Meno a priezvisko .......................................................... 

s tým, že z Komisie finančnej a podnikateľskej navrhuje za člena výberovej komisie 

Mgr. Róberta Greizingera 

 

B/                                                             uložiť 

Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke 

Zabezpečiť: 

- zverejnenie zámeru a vyhlásenie súťaže na priamy predaj predmetných akcií v súlade 

s bodom A/1 v termíne do 27.2.2019 

- vyhodnotenie súťaže s výberovou komisiou v zmysle bodu A/2   

 

C/                                                           splnomocniť 

JUDr.  Ing.  Martina Kuruca, starostu 

- na základe odporúčania výberovej komisie podpísať zmluvu o prevode vlastníctva akcií 

s víťazom súťaže. 

 

Počet prítomných: 5 

Hlasovanie:                                                  

ZA:  5                PROTI: 0              ZDRŽAL SA: 0 

 


