
Obchodná verejná súťaž 

 

Mesto Trnava, Ulica Hlavná č. 1,  917 71  Trnava 

v zastúpení Majetkovou komisiou Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

v y h l a s u j e 

 

v zmysle § 281 a ďalších ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

 

OBCHODNÚ  VEREJNÚ  SÚŤAŽ 

formou výberu víťaza elektronickou  aukciou 

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o kúpe cenných papierov na predaj akcií 

spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. vo vlastníctve mesta Trnava. Predaj akcií sa 

uskutočňuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 290 o zmluvných prevodoch 

vlastníctva majetku mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 344, Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 376 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 420, so Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol 

mestu zverený v platnom znení a s uznesením MZ č. 164/2019 MZ mesta Trnava zo dňa 25. 

júna 2019. 

  

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o kúpe 

cenných papierov:  

 

A) Predmet  predaja : 

 

500 ks kmeňových akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., ISIN: SK1110001270 

v menovitej hodnote 399,- € v zaknihovanej podobe, forme na meno. 

 

minimálna východisková jednotková cena:  570,- eur/akcia 

 

minimálna kúpna cena je nasledovná: 

 

  500 ks x  570 eur =  285.000 eur 

 

 

B)  Zásady  obsahu  kúpnej  zmluvy, na ktorých Mesto Trnava trvá : 

 

Predávajúci:  

Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava  

Štatutárny orgán: JUDr. Peter Bročka , LL.M. - primátor mesta 

IČO: 00 313 114 

DIČ: 2021175728 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trnava,  

                               č. ú.  SK7556000000001002482001, KOMASK2X 

variabilný symbol: ............................... 

číslo účtu majiteľa cenných papierov: ............................. 

účet majiteľa cenných papierov vedený v: Prima banka Slovensko, a.s. 

( ďalej len „ predávajúci“) 



 

 

 

Kupujúci : Kupujúci : Kupujúci : 

/ak je fyzická osoba/ /ak je právnická osoba/ /ak je fyzická osoba-

podnikateľ/ 

Meno : Obchodné meno : Obchodné meno : 

Priezvisko :   

Narodený : 

Rodné meno: 

Sídlo : Miesto podnikania : 

Trvale bytom : Štatutárny zástupca : IČO : 

Rodné číslo :   

Štátna príslušnosť : IČO : Zápis do príslušného 

registra: 

Stav : Zápis do OR :  

 

a manželka  

  

Meno : 

Priezvisko : 

Narodená : 

Rodné meno : 

Trvale bytom : 

Rodné číslo : 

Štátna príslušnosť : 

 

( ďalej len „ kupujúci“) 

(predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany)                                                 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1) Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod kmeňových akcií emitenta – spoločnosti Prima 

banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, vydaných 

v zaknihovanej podobe na meno nasledovne:  

  

ISIN Počet kusov Menovitá hodnota 1 akcie 

SK1110001270 500 399,- Eur 

 

2) Predávajúci, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 164/2019                

zo dňa 25.6.2019, predáva akcie uvedené v bode 1) kupujúcemu a kupujúci ich kupuje                  

do svojho vlastníctva za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

 

3) Predávajúci vyhlasuje, že na akcie nie je zriadené záložné právo, ani iné záväzky a nie sú 

predmetom súdnych sporov.   

 

 

  

                                                                        

 

 



 

II. 

Kúpna cena 

 

1)  Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene ............. EUR/1 akcia, t. j. celková kúpna cena je 

                                                                    

EUR 

 

(vyplní záujemca o kúpu) 

 

 

      (slovom ...................................................................................... eur). 

 

2)  Kupujúci uhradí kúpnu cenu dohodnutú v ods. 1 tohto článku najneskôr do 15 dní odo dňa 

podpísania tejto zmluvy prevodom na bankový účet predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy, s použitím variabilného symbolu platby.  

                                                  

III. 

Prevod cenných papierov 

 

1) Prevod akcií sa uskutoční na základe príkazu na registráciu prevodu zaknihovaných cenných 

papierov, ktorý podajú súčasne predávajúci aj kupujúci u subjektov, ktoré vedú ich účty 

majiteľov cenných papierov, a to v lehote 5 pracovných dní odo dňa uhradenia kúpnej ceny 

kupujúcim.  

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Vzťahy súvisiace s touto zmluvou a touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

2)  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.  

 

3)   Táto zmluva nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po jej zverejnení                        

na webovom sídle mesta Trnava, ktorým je internetová stránka mesta Trnava.  

 

4)   Účinnosť prevodu cenných papierov nastane dňom registrácie prevodu zaknihovaných 

cenných papierov centrálnym depozitárom cenných papierov.  

  

5) Táto zmluva sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch, z toho pre predávajúceho sú 3 rovnopisy,                  

pre kupujúceho 1 rovnopis a 1 rovnopis je určený pre centrálny depozitár cenných papierov. 

 

6) Predaj cenných papierov schválilo Mestské zastupiteľstva mesta Trnava uznesením                       

č. 164/2019 zo dňa 25. 6. 2019.  

 

7) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené nakladať s predmetom zmluvy, zmluvné 

prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, slobodné a vážne, zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. 

 

 

 

 



 

8)  Zmluvné strany s obsahom tejto zmluvy po jej prečítaní súhlasia a vyhlasujú, že obsahu 

zmluvy porozumeli, zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluvu neuzatvárajú 

v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 

podpismi.   

 

9)  Zmluva bola zverejnená mestom Trnava dňa .............   (vyplní MsÚ po zverejnení zmluvy, 

zmluva bude zverejnená do 7 dní po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami). 
 

 

C) Spôsob podávania  súťažných návrhov:  

Súťažný návrh sa  podáva v písomnej forme.  Záujemca o kúpu akcií môže predložiť iba jeden 

súťažný návrh, ktorý musí byť podpísaný. Návrh zmluvy o kúpe cenných papierov musí byť 

podpísaný predkladateľom súťažného návrhu. Prílohou návrhu zmluvy je: 

• súhlas so súťažnými podmienkami, 

• právnická osoba doloží originál, alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra – 

nie starší ako 3 mesiace,  

• e-mailová adresa a tel. kontakt. 

 

Doloženie neaktuálneho, alebo nepravdivého výpisu z OR sa bude považovať za snahu 

navrhovateľa uviesť vyhlasovateľa súťaže do omylu a bude znamenať  vylúčenie navrhovateľa 

zo súťaže.  

 

                                                     

D) Lehota na podávanie súťažných návrhov: 

Písomný súťažný návrh je potrebné doručiť osobne do podateľne MsÚ v Trnave, Trhová ul.      

č. 3, Trnava najneskôr do 12. 08. 2019 do 12.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným 

označením:  

„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“ 

Predaj akcií spoločnosti Prima banka, a.s. 

 

Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú adresu. 

Prevzatie súťažného návrhu bude potvrdené v podateľni na tlačive „ Potvrdenie o prevzatí 

súťažného návrhu“. 

 

 

E) Termín vyhodnotenia súťažných návrhov:  

1. Vyhodnotenie písomných súťažných návrhov sa uskutoční komisionálne na zasadnutí 

Majetkovej komisie MZ dňa 13.08.2019, ktoré je neverejné. 

2. Po splnení podmienok obchodnej verejnej súťaže postupujú predkladatelia súťažných 

návrhov do záverečnej fázy výberu kupujúceho formou elektronickej aukcie.  

3. Východisková kúpna cena pri záverečnej fáze výberu víťaza v elektronickej aukcii bude 

najvyššia cena z predložených ponúk. 

4. Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii budú uvedené vo výzve na účasť 

v elektronickej aukcii, ktorá bude zaslaná každému účastníkovi elektronicky na elektronickú 

adresu uvedenú v prílohe súťažného návrhu v termíne do 14.08.2019. 

 

Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie zmluvy o kúpe cenných 

papierov je najvyššia kúpna cena.  

 



 

F) Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže : 

Vyhlasovateľ oznámi  výsledky z vyhodnotenia písomných súťažných návrhov každému                          

z účastníkov súťaže písomne doporučeným listom odovzdaným poštovému podniku                               

najneskôr do 14.08.2019. Výsledky z elektronickej aukcie oznámi vyhlasovateľ každému 

z účastníkov elektronickej aukcie do 15 dní po skončení elektronickej aukcie. 

 

Zmluva o kúpe cenných papierov sa podpíše s víťazom súťaže do 30-ich dní od doručenia 

oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže. Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy                    

je zápis kupujúceho v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. 

z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

G) Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:  

a)  návrh možno zahrnúť do súťaže, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam  

súťaže; od podmienok súťaže  sa návrh nemôže odchýliť,  

b)  do súťaže nemožno zahrnúť návrh predložený po lehote určenej v podmienkach súťaže, 

c)  minimálna kúpna cena je 570 eur/1 akcia, spolu: 285 000,00 eur, navrhovanú kúpnu cenu 

doplní záujemca o kúpu do zmluvy o kúpe cenných papierov v čl. II. ods. 1), 

d)  vyhlasovateľ si vyhradzuje právo : 

     - odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu,                                             

     - v odôvodnených prípadoch súťažné podmienky meniť alebo súťaž zrušiť,  

     - pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa                      

na doplnenie a vykonanie opravy  ( termín určí majetková komisia MZ ),   

    - predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu,  

e)  náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži sa nepriznávajú,  

f) v prípade, že do súťaže bude predložený len 1 písomný súťažný návrh, ktorý spĺňa 

podmienky obchodnej verejnej súťaže, majetková komisia vyhodnotí predložený návrh ako 

najvhodnejší a súťaž sa skončí bez elektronickej aukcie. 
 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže a návrh Zmluvy o kúpe cenných papierov poskytneme 

na MsÚ v Trnave, č. dv. 226.  Prípadné ďalšie informácie poskytneme na tel. č. 033/3236226 

v pracovných dňoch v čase od 9,00 h. do 15,00 h. 
 

 


