
MsZ, 12. 7. 2012                                                                                     K bodu rokovania: 8. 

1 
 

 MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Radničné námestie č. 7                               052 70 Spišská Nová Ves 
 

V Spišskej Novej Vsi  04. 07. 2012 
 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      
dňa 12. 07. 2012 
 
 
 
PREDMET: VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
 
Predkladá: prednosta úradu 
 
  
Spracoval:  Ľ. Andráš, V. Číková, Ing. M. Kellner, Ing. Ľ. Pastiran   
   
 
  
Prerokované: - - -  
 
 
Dôvod predloženia: majetkoprávna agenda na rozhodnutie MsZ 
 
  
Prizvaný: - - - - 
 
 
  
Podpisy:  
   
  
 
 
 
                                          
Návrhy  uznesení 
tvoria súčasť jednotlivých bodov materiálu. 
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VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
1. Miroslav Tauber, Banícka 1486/11, Sp. Nová Ves 
 Žiadateľ je vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v lokalite pred 
Priemyselným parkom  v  Sp. Novej Vsi, v blízkosti železničnej vlečky. V súvislosti s tým 
požiadal o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 3300 (zast. pl.) o výmere 771 m2 vo 
vlastníctve mesta, kat. územie Sp. Nová Ves. Svoju žiadosť odôvodňuje práve tým, že je 
vlastníkom susediacich pozemkov, a to par. č. KN-C 3299/7 a KN-C 3299/3.  

Vzhľadom na skutočnosť, že požadovaná parcela je určená na prístup  k  
budúcim rodinným domom (resp. k trom stavebným pozemkom) a príslušnej technickej 
vybavenosti, odpredaj z územnoplánovacieho hľadiska sa neodporúča (odpredaním 
žiadaného pozemku by došlo k zablokovaniu prístupu k dvom parcelám).  
 

   MMMsssZZZ   tttúúútttooo   žžžiiiaaadddooosssťťť   ppprrreeerrroookkkooovvvaaalllooo   vvv   rrrááámmmccciii    sssvvvooojjj hhhooo   rrroookkkooovvvaaannniiiaaa   dddňňňaaa   777...   666...   222000111222   
sss   tttýýýmmm,,,   žžžeee   sssaaa   ssstttoootttooožžžnnniii lll ooo   sss   vvvyyyššššššiii eee   uuuvvveeedddeeennnýýýmmm   ssstttaaannnooovvviii ssskkkooommm,,,   nnnaaa   zzzááákkklll aaadddeee   čččooohhhooo   jjj uuu   
uuuzzznnneeessseeennnííímmm   ččč...   222222333///222000111222   zzzaaammmiiieeetttlll ooo...   
 ŽŽŽ III AAADDDAAATTT EEEĽĽĽ  listom zo dňa 28. 6. 2012 PPPOOOŽŽŽIII AAADDDAAALLL    OOO      PPPRRREEEHHHOOODDDNNNOOOTTT EEENNNIII EEE 
uvedeného SSSTTT AAANNNOOOVVVIII SSSKKK AAA   (((UUUZZZNNNEEESSSEEENNNIII AAA)))   MMM sssZZZ a žiadosť doplnil o ďalšie, nižšie 
uvedené informácie. 
 

 
Stav ku 4. 7. 2012 

Drevárska ulica 

MPC a. s.   

Železničná vlečka 

Mlynská ulica 

Žiadaný  
pozemok mesta 

 

Priemyselný park  
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V prípade, ak bude vôľa pozemok predať – prevod vlastníctva by sa mal  realizovať, 

tak na základe obchodnej verejnej súťaže podľa §9a ods. 1 písm a) zákona o majetku 
obcí v platnom znení. 

Cenu pozemku stanovenú znaleckým posudkom zatiaľ nepoznáme. 
 
Pokiaľ ide o verejnú obchodnú súťaž, predkladáme návrh znenia jej súťažných 

podmienok: 

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje 
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka 

obchodnú verejnú súťaž na  

podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy 
na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves v k. ú. Spišská Nová Ves,  

a to pozemku KN-C 3300 (zast. pl.) o výmere 771 m2  
(ďalej tiež len ako „pozemok“) 

s týmito podmienkami:  
 
OBSAH NÁVRHU KÚPNEJ ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATE Ľ TRVÁ: 
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy 

na odkúpenie pozemku (ďalej iba „zmluva“). 
2. Súťažiaci podá návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemku a ponúkne kúpnu cenu, 

ktorá presiahne hodnotu určenú znaleckým posudkom.  
3. Návrh na kúpnu cenu v návrhu kúpnej zmluvy musí byť uvedený v eurách a suma musí 

byť zaokrúhlená na desiatky eur. 
4. Súťažiaci prijíma a splní nasledujúce podmienky: 

a. do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa  (Prima banka 
Slovensko, a. s., č. účtu: 3400422003/5600) zábezpeku v sume tvoriacej 10 % 
hodnoty pozemku určenej znaleckým posudkom, o čom k súťažnému návrhu 
zmluvy priloží originál potvrdenia, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý, 

Žiadaný 
pozemok 
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b. zábezpeka bude v prípade víťaza súťaže uložená na citovanom účte až do doby 
úhrady kúpnej ceny pozemku,  

c. kupujúci preberá prípadné jestvujúce záväzky predávajúceho spojené 
s užívaním pozemku, 

d. v prípade, ak sa v pozemku nachádzajú inžinierske siete, ich prípadnú 
prekládku uskutoční kupujúci (stavebník) na vlastné náklady, 

e. ak víťaz súťaže nedodrží alebo poruší podmienky dohodnuté v uzatvorenej 
zmluve, vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť a v prípade 
odstúpenia od zmluvy uplatniť si zmluvnú pokutu formou ponechania si sumy vo 
výške účastníckej zálohy (zábezpeky). Súťažiaci berie na vedomie, že účinky 
odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa 
o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zanikne (§ 344, § 349 OZ). 

 
OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY : 
5. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej 

súťaže na úradnej tabuli mesta. 
6. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy sa podáva vo forme návrhu kúpnej zmluvy výlučne 

v písomnej („papierovej“) forme, v dvoch úplných exemplároch, výlučne do podateľne 
Mestského úradu Spišskej Novej Vsi s adresou Štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Spišská 
Nová Ves, a to v zalepenej obálke a s výrazným označením  „SÚŤAŽ – KN-C 3300“. 

7. Doručený návrh na uzavretie kúpnej zmluvy musí obsahovať úplné identifikačné údaje 
navrhovateľa (pri fyzickej osobe aj rodné meno a rodné číslo) a musí byť navrhovateľom 
vlastnoručne podpísaný (u právnických osôb osobou oprávnenou na uzatváranie 
zmluvných vzťahov na prevody vlastníctva nehnuteľností). 

8.  Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí o 13.00 hod. dňa 10. 09. 2012.  
9. Do súťaže nebude zahrnutý návrh na uzavretie zmluvy, ktorý navrhovateľ predložil po 

lehote určenej  v týchto podmienkach súťaže. 
10. Návrh zmluvy je po jeho doručení do podateľne vyhlasovateľa tejto obchodnej verejnej 

súťaže neodvolateľný. 
11.  Zmeny, doplnky alebo opravy v doručenom návrhu na uzavretie zmluvy sú vylúčené. 
12. Každý účastník obchodnej verejnej súťaže môže podať iba jeden návrh na uzavretie 

zmluvy, ak podá viac návrhov, všetky budú zo súťaže vylúčené. 
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž, 

meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na 
predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena podmienok 
súťaže sa vykoná prostriedkami a spôsobom ako bola vyhlásená.  

14. Zo súťaže budú taktiež vylúčené súťažné návrhy účastníkov súťaže, ktorí budú mať  
vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže k 1. 9. 2012 neuhradené záväzky. 

15. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, nárok 
na úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži 
zvíťazí. 

16. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude môcť byť 
nehnuteľnosť (pozemok) ponúknutá na budúce odkúpenie záujemcovi, ktorý bude 
nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní  a vyhodnotení predložených 
návrhov. 

17. Uzatvorenie zmluvy s víťazom súťaže podlieha rozhodnutiu Mestského zastupiteľstva 
Spišskej Novej Vsi.  

18. O rozhodnutí Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi budú účastníci verejnej 
obchodnej súťaže informovaní písomnou správou odoslanou najneskôr 30 dní od 
konania mestského zastupiteľstva, ktoré rozhodnutie formou uznesenia príjme. 
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19. V prípade, ak návrh na uzatvorenie zmluvy nebude spĺňať alebo obsahovať jednu 
alebo viac podmienok určených týmto vyhlásením obchodnej verejnej súťaže, takýto 
návrh bude pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený. 

* * * 
Informácie k vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži a citovaný znalecký posudok na 

nahliadnutie poskytne v čase prevádzkovej doby vyhlasovateľa Ing. Marián Kellner, 
oddelenie správy majetku, Mestský úrad Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1, tel. 
053-415 22 43, resp. Ľuboš Andráš, tel. 053-415 22 40.  

Pozemok je pre obhliadku voľne prístupný, preto vyhlasovateľ súťaže jeho 
obhliadku nezabezpečuje. 

O návrh základnej osnovy kúpnej zmluvy pre účely vyhlásenej obchodnej verejnej 
súťaže v elektronickej forme je možné požiadať prostredníctvom kontaktu: 
marian.kellner@mestosnv.sk, resp. lubomir.andras@mestosnv.sk. 

PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
* * * 

 
 

 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

 doplňujúcu informáciu o podstate žiadosti Miroslava Taubera, Banícka 1486/11, Sp. 
Nová Ves, o odkúpenie pozemku v k. ú. Sp. Nová Ves - par. č. KN-C 3300 (zast. pl.) 
o výmere 771 m2, zapísaného v LV-1, 
 2. neschvaľuje 
predaj pozemku zapísaného v LV-1, k. ú. Sp. Nová Ves - par. č. KN-C 3300 (zast. pl.) 
o výmere 771 m2. 

- - - 
 

!!!!! Alternatívny návrh  uznesenia (pre prípad, ak by bola vôľa MsZ pozemok 
predať): 
 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

 doplňujúcu informáciu o podstate žiadosti Miroslava Taubera, Banícka 1486/11, Sp. 
Nová Ves, o odkúpenie pozemku v k. ú. Sp. Nová Ves - par. č. KN-C 3300 (zast. pl.) 
o výmere 771 m2, zapísaného v LV-1, 
 2. schvaľuje 

zámer predaja pozemku zapísaného v LV-1, k. ú. Sp. Nová Ves - par. č. KN-C 
3300 (zast. pl.) o výmere 771 m2 podľa § 9a ods. (1) písm. a) zákona o majetku obcí 
v platnom znení (obchodnou verejnou súťažou) s podmienkami podľa predloženého návrhu, 

3. ukladá: 
a. vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku podľa tohto 

uznesenia, 
b. predložiť MsZ na schválenie návrh na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže 

podľa tohto uznesenia. 
  T: 30. 11. 2012                                         Z: prednosta úradu 

* * * * * 
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2.  HÁJENKA V HNILCI – návrh na predaj  
Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom hájenky v Hnilci. Hájenka (súpisné číslo 1) 

je  postavená na par. č. KN-C 1235/2 (zast. pl.) o výmere 96 m2, zapísaná na LV č. 141, 
k. ú. Hnilec.  

Pozemok zastavaný hájenkou, ako aj priľahlý pozemok (v katastri nehnuteľností  
evidovaný ako dvor) - par. č. KN-C 1235/1 (zast.pl.) o výmere 1843 m2  - sú vo 
vlastníctve mesta. Vlastníctvom mesta je aj pozemok zastavaný maštaľou 
prislúchajúcou k hájenke  - par. č. KN-C 1235/3 (zast. pl.) o výmere 45 m2. Obidva 
pozemky sú zapísané v LV č. 141. Prístup k týmto nehnuteľnostiam je iba po poľnej 
ceste s nespevneným povrchom, ktorá má značný sklon. 

Pokiaľ ide o hájenku, je to podpivničený objekt charakteru rodinného domu, 
vybudovaný z tehál,  pozostávajúci z dvoch izieb, kuchyne, predsiene, špajze, kúpeľne, 
WC, pivnice a  manzardky. K domu prináleží aj hospodárska stavba (maštaľ) a dva drevené 
prístrešky. 

Objekt donedávna slúžil pre bývanie zamestnanca spoločnosti zabezpečujúcej 
hospodárenie s lesmi mesta Spišská Nová Ves. Objekt pre riadne bývanie vyžaduje stredne 
náročnú opravu. 

Na základe uvedeného bol na rokovanie MsZ konaného 7. 6. 2012 predložený návrh 
na jej prenájom. MsZ uznesením č. 224/2012 schválilo vyhlásenie príslušnej obchodnej 
verejnej súťaže (OVS).  
 

 

 
 

Futbalové ihrisko 

Kostol 

Obec Hnilec 

Predmetné nehnuteľnosti: 
-  pozemok KN-C 1235/1, 
 - pozemok KN-C 1235/2 (hájenka), 
 - pozemok KN-C 1235/1        

(hospodárska budova) 

Cesta 
Sp. N. Ves - Rožňava 
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OOOVVVSSS   nnnaaa   ppprrr eeennnááájjj ooommm   hhhááájjj eeennnkkk yyy   bbbooolll aaa   vvvyyyhhhlll ááássseeennnááá   111222...   666...   222000111222   sss   ttt ýýýmmm,,,   žžžeee   uuuzzzááávvviii eeerrr kkk aaa   bbbooolll aaa   
vvv   sssúúúlll aaadddeee   sssooo   sssccchhhvvvááálll eeennnýýýmmmiii    pppooodddmmmiii eeennnkkk aaammmiii    sssúúúťťťaaažžžeee   sssttt aaannnooovvveeennnááá   nnnaaa   222777...   666...222000111222...   VVV   ttt eeejjj ttt ooo   lll eeehhhooottt eee   
ooo   nnnááájjj ooommm   hhhááájjj eeennnkkk yyy   nnniii kkk ttt ooo   nnneeeppprrr eeejjj aaavvviii lll    zzzáááuuujjj eeemmm,,,   ppprrr eeettt ooo   nnnaaavvvrrr hhhuuujjj eeemmmeee,,,   aaabbbyyy   bbbooolll aaa   pppooonnnúúúkkknnnuuuttt ááá   nnnaaa   
ppprrr eeedddaaajjj . Znaleckým posudkom č. 20/2012 vypracovaným dňa 2. 7. 2012 Ing. Jánom 
Baculákom, Škultétyho č. 1, Spišská Nová Ves je hodnota predmetných nehnuteľností 
vypočítaná na celkových 25 579,26 € (v návrhu uznesenia sú k tejto hodnote pripočítané 
náklady súvisiace s prevodom vlastníctva – 198,44 € za vypracovanie znaleckého posudku, 
24,00 € zverejnenie v regionálnej tlači a 66,00 poplatok za vklad do katastra nehnuteľností). 
 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie  

informáciu o výsledku OVS vyhlásenej nájom hájenky v Hnilci (súpisné číslo 1, k. ú. Hnilec),   
2. schvaľuje 

predaj nehnuteľností mesta Spišská Nová Ves obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a 
ods. 1a zákona o majetku obcí (č. 138/1991 Zb.) v platnom znení, a to hájenky súp. č. 1 na 
par. č. KN-C 1235/2 (zast. pl.) o výmere 96 m2 (vrátane stavieb bez súpisného čísla 
nachádzajúcich sa na parcele KN-C 1235/1 – maštale a dvoch drevených prístreškov) 
s pozemkami par. č. KN-C 1235/2 (zast. pl.) o výmere 96 m2 a par. č. KN-C 1235/1 
(zastavaná plocha) o výmere 1843 m2  zapísanými na LV č. 141, k. ú. Hnilec, s cenou 
aspoň 25 868,00 €, záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, 

3. ukladá 
vyhlásiť a zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj nehnuteľností podľa tohto 
uznesenia, 
 T: 30. 11. 2012                                          Z: prednosta úradu 
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* * * * * 
3. Ján Fabian, Rybničná 36, Novoveská Huta, Spišská Nová Ves  
Žiadateľ je vlastníkom stavby (garáže) postavenej na par. č. KN-C 8536, s. č. 9340, 

v  k. ú. Sp. Nová Ves, lokalita Novoveská Huta. Pozemok pod stavbou v súčasnosti nie je 
majetkoprávne vysporiadaný. Nakoľko stavbou zastavaný pozemok je vlastníctvom mesta 
Spišská Nová Ves, vlastník garáže žiada o odkúpenie horeuvedenej par. č. KN–C 8536 
(zast. pl.) o výmere 22 m2, podľa GP č. 22/2012 zo dňa 5. 6. 2012, ktorý vyhotovila geodetka 
Ing. Iveta Nagyová, E. M. Šoltésovej 19/16, Sp. Nová Ves.  

Oddelenie územného plánu súhlasí s odpredajom pozemku. 
 V zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení ide o  predaj pozemku 
konkrétnemu žiadateľovi podľa §9a ods. 8 písmena b (predaj pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve žiadateľa).  

Cena pozemku určená znaleckým posudkom č. 21/2012 vypracovaným 3. 7. 2012 
Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, je 376,00 € (v návrhu uznesenia sú 
k tejto hodnote pripočítané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva – 3,856 € za 
vypracovanie GP, 29,22 € za vypracovanie znaleckého posudku a 66,00 € poplatok za vklad 
do katastra nehnuteľností). 
 
 

 
 
 
 

Žiadaný pozemok 
pozemky 

Horská ulica 

Tichá ulica 

Novoveská Huta 
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garáž 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Nove Vsi:  
   1. schvaľuje  

odpredaj pozemku zapísaného v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 
písm. b zákona o majetku obcí v platnom znení – par. č. KN-C 8536 (zast. pl.) 
o výmere 22 m2 - Jánovi  Fabianovi, Rybničná 36, Spišská Nová Ves, za celkovú 
kúpnu cenu 475,00 €, 
2.  ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v  prospech nadobúdateľa vlastníctva  
podľa schváleného uznesenia. 

 T: 30. 11. 2012     Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
4. Predaj akcií Prima banka Slovensko, a. s., Žilina   

Mesto Spišská Nová Ves v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2 a ods. 11 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 281 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlásilo verejnú 
obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy o kúpe akcií Prima 
banka Slovensko, a. s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, 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). Súťažné podmienky sú dostupné na webovom sídle 
mesta Spišská Nová Ves v rámci archivovanej dokumentácie mestským zastupiteľstvom 
prerokovávaných materiálov. 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže schválilo MsZ svojim uznesením č. 
203/2012 zo dňa 7. 6. 2012. 

V inzerátom stanovenej lehote - do 30. 6. 2012 - bol mestu doručený jediný návrh na 
uzavretie kúpnej zmluvy o kúpe akcií v rámci verejnej obchodnej súťaže, a to od spoločnosti 
PENTA INVESTMENTS LIMITED. 

Dňa 4. 7. 2012 sa uskutočnilo zasadnutie komisie menovanej primátorom mesta 
Spišská Nová Ves na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže.  

Komisia skontrolovala obsah doručeného návrhu a skonštatovala, že doručený návrh 
má splnnené všetky vyhlásené podmienky súťaže a je v súlade s kritériami na 
vyhodnotenie súťažných návrhov, podľa ktorých je rozhodujúcim kritériom ponúkaná 
kúpna cena, vyhlásila návrh za víťazný, preto odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta 
Spišská Nová Ves v súlade s § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov schváliť prevod akcií emitenta Prima banky Slovensko, a. s., so 
sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31575951, zapísanej v obchodnom registri Okresného 
súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 148/L, v počte 404 kmeňových, zaknihovaných akcií 
znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie 399,00 € (účastník súťaže ponukol 
436,48 €/1 akciu), ISIN: SK 1110001270 a 404  kmeňových, zaknihovaných akcií 
znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie 67,00 € (účastník súťaže ponukol 
73,29 €/1 akciu), ISIN: SK 1110013671 do vlastníctva obchodnej spoločnosti PENTA 
INVESTMENTS LIMITED , spoločnosť s ručením obmedzeným podľa práva Cyperskej 
republiky, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2. poschodie, P.C. 
3082, Limassol, Cyperská republika za ponúknutú kúpnu cenu.  

Celková ponúkaná kúpna cena predstavuje sumu 205 947,08 €. 
Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme Mestskému zastupiteľstvu 

mesta Spišská Nová Ves v súlade s § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
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obcí v znení neskorších predpisov návrh na schválenie prevodu cenných papierov vo 
vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves takto:  
 
 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 
 
1. berie na vedomie 

informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže na predaj akcií Prima banka Slovensko, a. 
s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, 

 
2. schvaľuje 

prevod cenných papierov na základe verejnej obchodnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) 
a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z vlastníctva mesta  Spišská 
Nová Ves emitenta Prima banka Slovensko, a. s.,  so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 
31575951, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 148/L, 
v počte 404 kmeňových, zaknihovaných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote 
jednej akcie 399,00 €, ISIN: SK 1110001270 do vlastníctva spoločnosti PENTA 
INVESTMENTS LIMITED , spoločnosť s ručením obmedzeným podľa práva Cyperskej 
republiky, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2. poschodie, P.C. 
3082, Limassol, Cyperská republika, za kúpnu cenu jednej akcie vo výške 436,48 € a  404 
kmeňových, zaknihovaných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie 
67,00 €, ISIN: SK 1110013671 do vlastníctva spoločnosti PENTA INVESTMENTS 
LIMITED , spoločnosť s ručením obmedzeným podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom 
Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2. poschodie, P.C. 3082, Limassol, 
Cyperská republika za kúpnu cenu jednej akcie vo výške 73,29 € (celková kúpna cena za 
všetky akcie je 205 947,08 €), 

 
3. ukladá  

zabezpečiť prevod vlastníctva cenných papierov emitenta Prima banka Slovensko, a. s.,  
so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31575951,  v prospech nadobúdateľa podľa tohto 
uznesenia. 
 
 T: 30. 11. 2012       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
 
 
5. Predaj akcií Hotela Metropol, a. s., Štefánikovo námestie 2, 052 01Spišská Nová Ves 

Mesto Spišská Nová Ves v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2 a ods. 11 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 281 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlásilo verejnú 
obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy o kúpe akcií Hotela 
Metropol, a. s., Spišská Nová Ves. Súťažné podmienky sú dostupné na webovom sídle mesta 
Spišská Nová Ves v rámci archivovanej dokumentácie mestským zastupiteľstvom 
prerokovávaných materiálov. 

 
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže schválilo MsZ svojim uznesením č. 

203/2012 zo dňa 7. 6. 2012. 
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V inzerátom stanovenej lehote - do 30. 6. 2012 - nebol mestu doručený žiadny 
súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy o kúpu akcií Hotela Metropol, a. s., Spišská 
Nová Ves.  

 
Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže na predaj akcií Hotela Metropol, a. 

s., Štefánikovo námestie 2, 052 01 Spišská Nová Ves. 
* * * * * 

 
 
V Spišskej Novej Vsi 4. 7. 2012 
 
 
Vypracovali: Ľ. Andráš, V. Číková, Ing. M. Kellner, Ing. Ľ. Pastiran (body 4. a 5.)  
       

 


