
Návrh 

Zmluva o kúpe cenných papierov č. ............... 
 

uzatvorená podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“), Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 290 

o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta a uznesenia Mestského zastupiteľstva 

mesta Trnava č. 164/2019 zo dňa 25. 06. 2019 

 

 

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). 

 

 

V Trnave dňa ........................ 

 

Predávajúci:                                          Kupujúci: 

 

 

 

..........................................                       ........................................ 

JUDr. Peter Bročka LL.M.                                                                  

     primátor mesta 


