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 Spišská Nová Ves, 30.5. 2012. 
 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
dňa 7. júna 2012 
 
PREDMET 
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na kúpu  akcií  Prima banky 
Slovensko a.s. a Hotel Metropol a.s. 
 
Predkladá: prednosta úradu 
                     
Spracoval: Ing. Ľubomír Pastiran 
                   vedúci odboru financií, školstva a sociálnych veci            
 
Prerokované:  v kolégiu primátora,   

Podpisy:  
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
1. schvaľuje 

a/ Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na kúpu akcií Prima banky Slovensko a.s. podľa 
predloženého návrhu. 
b/ Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na kúpu akcií Hotel Metropol a.s. podľa 
predloženého návrhu. 
 
 

T: 30.6..2012                                                                  Zodpovedný: prednosta úradu 



VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚ ŤAŽE  
 
 
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len vyhlasovateľ), 
identifikačné číslo 00329614, zastúpené primátorom PhDr. Jánom Volným, PhD, 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 týmto zverejňuje svoj zámer 
predať akcie, ktorých je majiteľom, tak ako je uvedené nižšie, a zároveň 
 

v y h l a s u j e 
 

o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž 
 
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy o kúpe akcií 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), a to 
za týchto súťažných podmienok: 
 
Predmet požadovaného záväzku: 
 
kúpa nasledujúcich cenných papierov – akcií, ktorých majiteľom je vyhlasovateľ: 
 
Názov emitenta cenných papierov:   Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina 
Identifikačné číslo emitenta: 31575951 
Zápis v obchodnom registri: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, 

vložka č. 148/L 
Druh akcií:  kmeňové akcie 
ISIN: SK 1110001270 
Forma akcií: na meno 
Podoba akcií: zaknihované 
Menovitá hodnota akcií:  399,00 EUR 
Počet akcií:  404 
Podiel z emisie: 0,403 %   
a 
Druh akcií:  kmeňové akcie 
ISIN: SK 1110013671 
Forma akcií: na meno 
Podoba akcií: zaknihované 
Menovitá hodnota akcií:  67,00 EUR 
Počet akcií:  404 
Podiel z emisie: 0,403 % 
 
Zásady ostatného obsahu zmluvy: 
 
1. Návrh zmluvy musí obsahovať tieto náležitosti: 

- v prípade fyzickej osoby:  
meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, označenie bankového spojenia, 
z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefonický kontakt, podpis 

- v prípade fyzickej osoby podnikateľa: 
obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, označenie bankového spojenia, 
z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefonický kontakt, podpis 
 
 

- v prípade právnickej osoby: 
obchodné meno alebo názov, sídlo, označenie právnej formy právnickej osoby, identifikačné 
číslo, mená, priezviská a podpisy osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby, označenie 
bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefonický kontakt, podpisy osôb 
oprávnených konať v mene právnickej osoby. 

 



2. Návrh zmluvy musí obsahovať cenu za jednu akciu emisie ISIN 1110001270 aspoň vo výške 
436 EUR a navrhovaným predmetom kúpy musia byť všetky akcie vyhlasovateľa v počte 404. 
Ďalej musí návrh zmluvy obsahovať cenu za jednu akciu emisie ISIN 1110013671 aspoň vo 
výške 73 EUR a navrhovaným predmetom kúpy musia byť všetky akcie vyhlasovateľa v počte 
404.  V návrhu zmluvy musí byť tiež uvedený spôsob a termín splatnosti kúpnej ceny.  
 

3. Predložené návrhy zmluvy nemôžu obsahovať alternatívne spôsoby plnenia záväzku. 
 

4. Návrh zmluvy musí obsahovať ustanovenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy v zmysle § 47a 
zákona č. 40/1964  Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  

 
Ďalšie podmienky vyhlasovateľa: 
 
1. Navrhovateľ spolu s návrhom zmluvy predloží: 

- v prípade fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby originál alebo overenú fotokópiu 
výpisu z obchodného registra, príp. iného registra nie staršieho ako tri mesiace,  

- čestné vyhlásenie, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nebol zamietnutý návrh proti 
nemu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

- čestné vyhlásenie, že má vysporiadané všetky záväzky voči vyhlasovateľovi a jeho 
organizáciám a zariadeniam. 

 
2. Návrhy zmluvy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady predložené 

spolu s návrhom zmluvy v inom ako v slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené do 
slovenského jazyka. 

 
3. Do súťaže sa nezahrnú: 

- návrhy zmluvy, ktorých obsah nezodpovedá vyhláseným podmienkam súťaže, 
- návrhy zmluvy, ku ktorým neboli predložené všetky požadované doklady, 
- návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz alebo bolo proti 

navrhovateľovi začaté konkurzné konanie, alebo bol proti navrhovateľovi pre nedostatok 
majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, 

- návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi. 
 
4. Navrhovateľ je svojim návrhom viazaný odo dňa jeho podania a to až do uplynutia 30 dní po 

schválení prevodu cenných papierov Mestským zastupiteľstvom mesta Spišská Nová Ves (ďalej 
len mestské zastupiteľstvo). 

 
Spôsob a lehota podávania návrhov zmluvy: 
 
1. Návrhy zmluvy spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej 

bude uvedené: 
- presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa  
- heslo: „Obchodná verejná súťaž – akcie Prima banka Slovensko, a.s. – NEOTVÁRAŤ“ 
- adresa príjemcu:  

Mesto Spišská Nová Ves 
Radničné námestie č. 7 
052 01 Spišská Nová Ves 

2. Návrhy zmluvy spolu s požadovanými dokladmi je možné podať najneskôr do 30. 06. 2012. 
 

Postup pri vyhodnocovaní návrhov zmlúv: 
 
1. Vyhlasovateľ označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby 

zostali zalepené do doby otvárania návrhov. 
 



2. Na otváranie a vyhodnotenie návrhov zmluvy bude primátorom vyhlasovateľa vymenovaná 
najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení návrhov 
zmluvy je vylúčená. 

 
3. Pred otvorením prvého návrhu zmluvy oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a 

skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy zmluvy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie 
súťažných návrhov sa otvárať nebudú. 

 
4. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú identifikačné údaje 

navrhovateľov, súlad obsahu návrhov zmlúv vrátane priložených dokladov s podmienkami súťaže, 
ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie 
úspešnosti posudzovaných návrhov zmluvy. 

 
Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov: 
 
1. Kritériami vyhodnotenia návrhov zmluvy, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky, sú 

a) cenová ponuka:  90 bodov 
b) spôsob a termín splatnosti kúpnej ceny: 10 bodov 

 
2. Návrh s najlepšou hodnotou kritéria získava najvyšší počet bodov, ostatné návrhy získavajú počet 

bodov úmerne k hodnote kritéria (aritmeticky prepočítané). 
 
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 
 
1. Vyhlasovateľ pripojí svoj podpis na všetky rovnopisy návrhu zmluvy, ktorý bol vyhodnotený ako 

úspešný a oznámi prijatie návrhu doručením príslušného počtu rovnopisov úspešnému 
navrhovateľovi, a to najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia prevodu cenných papierov Mestským 
zastupiteľstvom mesta Spišská Nová Ves. 

 
2. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v súťaži 

neuspeli, že ich návrhy sa odmietli. 
 
Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže: 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, 
b) zrušiť súťaž, 
c) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie 

a vykonanie opravy. 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 11. 06. 2012 
 
 
 
 
  Mesto Spišská Nová Ves 

PhDr. Ján Volný, PhD. 
primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 



VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚ ŤAŽE  
 
 
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len vyhlasovateľ), 
identifikačné číslo 00329614, zastúpené primátorom PhDr. Jánom Volným, PhD, 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 týmto zverejňuje svoj zámer 
predať akcie, ktorých je majiteľom, tak ako je uvedené nižšie, a zároveň 
 

v y h l a s u j e 
 

o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž 
 
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy o kúpe akcií 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), a to 
za týchto súťažných podmienok: 
 
Predmet požadovaného záväzku: 
 
kúpa nasledujúcich cenných papierov – akcií, ktorých majiteľom je vyhlasovateľ: 
 
Názov emitenta cenných papierov:   Hotel Metropol a.s.  so sídlom Štefánikovo námestie 2, 052 01 

Spišská Nová Ves 
Identifikačné číslo emitenta: 31673074 
Zápis v obchodnom registri: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, 

vložka č. 405/V 
Druh akcií:  kmeňové akcie 
ISIN: 880010000433 
Forma akcií: na meno 
Podoba akcií: zaknihované 
Menovitá hodnota akcií:  3 319,39 EUR 
Počet akcií:  40 
Podiel z emisie: 20 %   
a 
Druh akcií:  kmeňové akcie 
ISIN: SK 1110001635 
Forma akcií: na meno 
Podoba akcií: zaknihované 
Menovitá hodnota akcií:  3 319,39 EUR 
Počet akcií:  420 
Podiel z emisie: 46,666 % 
 
Zásady ostatného obsahu zmluvy: 
 
5. Návrh zmluvy musí obsahovať tieto náležitosti: 

- v prípade fyzickej osoby:  
meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, označenie bankového spojenia, 
z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefonický kontakt, podpis 

- v prípade fyzickej osoby podnikateľa: 
obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, označenie bankového spojenia, 
z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefonický kontakt, podpis 
 
 

- v prípade právnickej osoby: 
obchodné meno alebo názov, sídlo, označenie právnej formy právnickej osoby, identifikačné 
číslo, mená, priezviská a podpisy osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby, označenie 
bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefonický kontakt, podpisy osôb 
oprávnených konať v mene právnickej osoby. 

 



6. Návrh zmluvy musí obsahovať cenu za jednu akciu emisie ISIN 8800100000433  aspoň vo 
výške ...... EUR a navrhovaným predmetom kúpy musia byť všetky akcie vyhlasovateľa v počte 
40. Ďalej musí návrh zmluvy obsahovať cenu za jednu akciu emisie ISIN 1110001635 aspoň vo 
výške ...... EUR a navrhovaným predmetom kúpy musia byť všetky akcie vyhlasovateľa v počte 
420.  V návrhu zmluvy musí byť tiež uvedený spôsob a termín splatnosti kúpnej ceny.  
 

7. Predložené návrhy zmluvy nemôžu obsahovať alternatívne spôsoby plnenia záväzku. 
 

8. Návrh zmluvy musí obsahovať ustanovenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy v zmysle § 47a 
zákona č. 40/1964  Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  

 
Ďalšie podmienky vyhlasovateľa: 
 
5. Navrhovateľ spolu s návrhom zmluvy predloží: 

- v prípade fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby originál alebo overenú fotokópiu 
výpisu z obchodného registra, príp. iného registra nie staršieho ako tri mesiace,  

- čestné vyhlásenie, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nebol zamietnutý návrh proti 
nemu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

- čestné vyhlásenie, že má vysporiadané všetky záväzky voči vyhlasovateľovi a jeho 
organizáciám a zariadeniam. 

 
6. Návrhy zmluvy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady predložené 

spolu s návrhom zmluvy v inom ako v slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené do 
slovenského jazyka. 

 
7. Do súťaže sa nezahrnú: 

- návrhy zmluvy, ktorých obsah nezodpovedá vyhláseným podmienkam súťaže, 
- návrhy zmluvy, ku ktorým neboli predložené všetky požadované doklady, 
- návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz alebo bolo proti 

navrhovateľovi začaté konkurzné konanie, alebo bol proti navrhovateľovi pre nedostatok 
majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, 

- návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi. 
 
8. Navrhovateľ je svojim návrhom viazaný odo dňa jeho podania a to až do uplynutia 30 dní po 

schválení prevodu cenných papierov Mestským zastupiteľstvom mesta Spišská Nová Ves (ďalej 
len mestské zastupiteľstvo). 

 
Spôsob a lehota podávania návrhov zmluvy: 
 
3. Návrhy zmluvy spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej 

bude uvedené: 
- presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa  
- heslo: „Obchodná verejná súťaž – akcie Hotel Metropol a.s. – NEOTVÁRAŤ“ 
- adresa príjemcu:  

Mesto Spišská Nová Ves 
Radničné námestie č. 7 
052 01 Spišská Nová Ves 

4. Návrhy zmluvy spolu s požadovanými dokladmi je možné podať najneskôr do 30. 06. 2012. 
 

Postup pri vyhodnocovaní návrhov zmlúv: 
 
5. Vyhlasovateľ označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby 

zostali zalepené do doby otvárania návrhov. 
 



6. Na otváranie a vyhodnotenie návrhov zmluvy bude primátorom vyhlasovateľa vymenovaná 
najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení návrhov 
zmluvy je vylúčená. 

 
7. Pred otvorením prvého návrhu zmluvy oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a 

skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy zmluvy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie 
súťažných návrhov sa otvárať nebudú. 

 
8. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú identifikačné údaje 

navrhovateľov, súlad obsahu návrhov zmlúv vrátane priložených dokladov s podmienkami súťaže, 
ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie 
úspešnosti posudzovaných návrhov zmluvy. 

 
Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov: 
 
3. Kritériami vyhodnotenia návrhov zmluvy, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky, sú 

c) cenová ponuka:  90 bodov 
d) spôsob a termín splatnosti kúpnej ceny: 10 bodov 

 
4. Návrh s najlepšou hodnotou kritéria získava najvyšší počet bodov, ostatné návrhy získavajú počet 

bodov úmerne k hodnote kritéria (aritmeticky prepočítané). 
 
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 
 
3. Vyhlasovateľ pripojí svoj podpis na všetky rovnopisy návrhu zmluvy, ktorý bol vyhodnotený ako 

úspešný a oznámi prijatie návrhu doručením príslušného počtu rovnopisov úspešnému 
navrhovateľovi, a to najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia prevodu cenných papierov Mestským 
zastupiteľstvom mesta Spišská Nová Ves. 

 
4. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v súťaži 

neuspeli, že ich návrhy sa odmietli. 
 
Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže: 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 
d) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, 
e) zrušiť súťaž, 
f) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie 

a vykonanie opravy. 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 11. 06. 2012 
 
 
 
 
  Mesto Spišská Nová Ves 

PhDr. Ján Volný, PhD. 
primátor mesta 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 
Prima  banka Slovensko a.s. Žilina 
 

Mesto Spišská Nová Ves je akcionárom Prima banky Slovensko a.s. od jej založenia. Do spoločnosti vstúpilo 
nepeňažným vkladom-budovou, v ktorej sídli  pobočka banky. 
Podľa Stavového výpisu účtu majiteľa cenných papierov mesto Spišská Nová Ves ako minoritný akcionár vlastní 
cenné papiere - akcie, 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 (do 30. 09. 2003 PRVÁ 
KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB, a.s., od 01. 10. 2003 do 31. 12. 2011 Dexia banka Slovensko a.s.),  
v počte 404 kmeňových, zaknihovaných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie 399,00 €, 
ISIN: SK 1110001270 a 404 kmeňových, zaknihovaných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej 
akcie 67,00 €, ISIN: SK 1110013671. 
 
Spoločnosť 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 (ďalej len „PENTA INVESTMENTS LIMITED“) sa   31. marca 2011 stala vlastníkom 
88,71 % podielu akcií 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 (ďalej len „Prima banka 
Slovensko, a.s.“) a bola potvrdená ako nový majoritný vlastník. K 31. decembru 2011 vlastnila spoločnosť 
PENTA INVESTMENTS LIMITED 94,1627 % akcií.  
 
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 24. novembra 2011 schválili akcionári zmenu obchodného mena 
Dexia banka Slovensko, a.s. na Prima banka Slovensko, a.s. od 01. 01. 2012. 
 
Za roky 2000 až 2007 vyplácala banka dividendy, z ktorých malo naše mesto nasledovný príjem.  
 
 

Rok 

 
Výplata 

 
dividend 

 
Výška  

 
dividend 

    
2000 2001    15 368,70 € 
2001 2002 18 820,95 € 
2002 2003 18 820,95 € 
2003 2004 26 555,10 € 
2004 2005 26 555,10 € 
2005 2006 26 555,10 € 
2006 2007 26 522,50 € 
2007 2008 30 977,90 € 
2008 - 0,00 € 
2009 - 0,00 € 
2010 - 0,00 € 

2011 - 0,00 € 
      

SPOLU 190 176,30 € 
      

Dividendy prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk. 
 
Banka od roku 2008 nevypláca akcionárom dividendy a aj v prípade, že bol v uplynulých rokoch dosiahnutý 
medziročný zisk, tento prechádzal do budúcich rokov ako nerozdelený. V nasledujúcich rokoch, s ohľadom na 
vývoj v bankovom sektore, na dosahované  hospodárske výsledky Prima banky Slovensko, a.s., na pripravované 
následné vyššie zdanenie bankového sektora a zároveň aj s ohľadom na nové zameranie Prima banky Slovensko, 
a.s. na posilňovanie postavenia na našom trhu so zameraním na bežného občana, nemôže naše mesto očakávať 
potenciálny príjem finančných prostriedkov do rozpočtu vo forme vyplatených dividend.  



Podľa stanoviska zástupcov majoritného vlastníka akcií je možné očakávať pri predaji akcií výnos vyše 200 000 
€. Zároveň je potrebné zvážiť i možné riziko zníženia hodnoty akcionárskeho podielu, vzhľadom k vývoju 
obchodovania na burze, kde sa vlastnícky podiel PENTA INVESTMENTS LIMITED blíži k hranici 95 %, a 
spoločnosť má pri dosiahnutí takéhoto podielu právo výkupu zvyšných akcií, ktorých cena už nemusí byť 
v navrhovanej kúpnej cene.  
 
Preto navrhujeme  v súlade s § 9a ods. 11 a ods. 1 písm. a) zákona   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na predaj akcií a na podanie návrhov na uzatvorenie 
zmluvy o kúpe akcií podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov emitenta Prima banky Slovensko, a.s.  
 
 
 
Hotel Metropol a.s.,   Štefánikovo nám. č. 2 ,  052 01 Spišská Nová Ves  
 
 
Zakladateľmi akciovej spoločnosti Hotel Metropol a.s. v máji 1993 boli Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava 
s počtom akcií 420 v hodnote 100 000,- Sk a Mesto Spišská Nová Ves s počtom akcií 400 v hodnote 100 000,- 
Sk.  
 
Základné imanie spoločnosti pri založení  bolo 82 mil. Sk : 

- Nepeňažný vklad mesta v hodnote  40 mil. Sk 
- Peňažný vklad Slovenskej poisťovne a.s. výške 42 mil. Sk .  

V rokoch 1995 a 1996 prešiel hotel rozsiahlou rekonštrukciou, čím sa podstatne zvýšila úroveň poskytovaných 
služieb. Rekonštrukcia ubytovacej časti boli ukončené v máji 1996, gastronómia v novembri 1996. 
Rekonštrukčné práce vo výške 72,8 mil. Sk boli financované z vlastných zdrojov vo výške 52,3 mil. Sk 
a z investičného úveru vo výške 20,5 mil. Sk. 
Spoločnosť  vykazuje takmer každoročne /okrem rokov 1994 a 2002/ ako výsledok hospodárenia stratu,  čím 
dochádza k znižovaniu hodnoty podielov všetkých akcionárov a znehodnocuje sa tým aj finančná investícia 
mesta v spoločnosti. Snahou súčasných majoritných akcionárov spoločnosti je postupné obnovovanie interiéru 
hotela a vybavenie hotelových izieb, čím sa zvyšujú prevádzkové ale aj investičné náklady a v konečnom 
dôsledku sa to prejavuje na výške strát za jednotlivé roky. V roku 2011 bola stavebne oddelená časť 
reštauračných priestorov, ktorá slúži svojim nádychom kubánského štýlu najmä fajčiarom. Na vybudovanie tejto 
investície boli použité finančné prostriedky poskytnuté  formou  pôžičiek  poskytnutých spriaznenými osobami 
/akcionármi/ a to spoločnosťou EUSK a.s. Košice a KATIS s r.o. Košice.  
 
Preto už v minulých rokoch rokovalo mesto o možnom odpredaji akcií ďalším akcionárom spoločnosti. 
K 31.12.2006 predstavovala  hodnota vlastného imania 65,6 mil. Sk. V roku 2007 Mesto obdržalo od firmy 
KATIS s r.o. Košice ponuku na kúpu 460 ks akcií mesta predstavujúcich 41,82%-ný podiel za celkovú kúpnu 
cenu 8 000 000,- Sk. Ponuka bola prerokovaná na zasadnutí Mestskej rady dňa 22.11.2007 a na Mestskom 
zastupiteľstve 10.12.2007, pričom ponuka bola vyhodnotená ako nedostatočná a odpredaj akcií sa nerealizoval. 
V apríli 2010 nás vyzvali majoritní akcionári na krytie straty z hospodárenia tejto obchodnej spoločnosti, pretože 
spoločnosť pravidelne dosahuje záporný prevádzkový hospodársky výsledok bez odpisov, má záporný 
prevádzkový kapitál a majoritní akcionári poskytli spoločnosti pôžičky kumulovane  vo výške 188 000,- €. 
 
 
Vývoj hospodárskych výsledkov  spoločnosti vyjadruje nasledovný prehľad: 
 

Rok Prevádzkový 
HV 

Finančný 
HV 

Mimoriadny HV HV celkom 

1993 -2 260 1 141 42 -1 076 

1994 -6 126 6 133 24 31 

1995 -7 140 5 251 -13 -1 934 

1996 -3 482 399 19 -3 620 

1997 -2 017 -3 237 18 -5 368 



1998 -2 228 -3 046 -13 -5 272 

1999 -1 877 -5 908 -8 -7 583 

2000 -911 -3 137 -2 -4 120 

2001 59 -174 -2 -161 

2002 -482 -88 39 20 

2003 -2 825 -177 0 -3 788 

2004 -4 390 -242 0 -4 543 

2005 -1 595 -258 0 -2 480 

2006 -4 399 -202 -3 -5 328 

2007 -4 339 -281 0 -4 897 

2008 -4 601 -648 0 -5 485 

2009 -226 570 -33 134 0 -269 796 

2010 -302 211 -46 528 0 -358 748 

2011 -142 244 -52 125 0 -194 369 

Do roku 2008 v tis. Sk od roku 2009 v EUR 
 
 
 
 
 
 
 
Základné imanie k 31.12.2011 v hodnote 3 651 329 € tvorí 1100 akcií na meno s menovitou hodnotu 3 319,39 € 
za akciu: 

- 460 akcií Mesta SNV                  41,82% podiel na základnom imaní 
- 320 akcií EUSK s r.o. Košice      29,09 % 
- 320 akcií KATIS s r.o. Košice     29,09 %. 

K 31.12.2011 predstavuje hodnota vlastného imania 999 031 € v nasledovnej štruktúre: 
- Základné imanie                        3 651 329 € 
- Kapitálové fondy                             37 359 € 
- Fondy zo zisku                                       273 € 
- Hosp. výsledok min. rokov     - 2 474 553 € 
- Hosp. výsledok 2011                  -  215 377 €. 

Neustálym vykazovaním záporných hospodárskych výsledkov klesá každoročne hodnota vlastného imania 
spoločnosti, čím sa znehodnocuje finančná investícia mesta v spoločnosti. Keď K 31.12.2006 predstavovala 
hodnota vlastného imania spoločnosti 2 177 521 € /65.6 mil. Sk/, k 31.12.2001 klesla na úroveň  999 031 €, 
z čoho 41,82 %-ný podiel predstavuje k 31.12.2011  417 794 €.  
Pri predpoklade, že hospodárske výsledky spoločnosti sa v najbližších rokoch významne nezmenia bude 
každoročne znižované vlastné imanie spoločnosti a hodnoty akcií akcionárov. 
 
Preto navrhujeme  v súlade s § 9a ods. 11 a ods. 1 písm. a) zákona   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na predaj akcií a na podanie návrhov na uzatvorenie 
zmluvy o kúpe akcií podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov emitenta Hotel Metropol a.s. Spišská Nová 
Ves.  
 
Spišská Nová Ves, 30.5.2012 
Ing. Ľubomír Pastiran 
 


