Správa
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove konaného dňa 19.03.2015
o majetkovoprávnych záležitostiach
evidovaných na odd. EaMM od posledného zasadnutia MsZ

1. Predaj cenných papierov – akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
Mestu Fiľakovo bola doručená ponuka od Prima banky Slovensko, a.s. (ďalej len „banka“) na
odkúpenie ich akcií v súlade s rozhodnutím predstavenstva banky zo dňa 2.2.2015. Podrobne ide
o nasledovné akcie :
Typ akcie/ISIN

Počet akcií

Menovitá
hodnota 1 akcie

SK1110001270

110

399,00 €

Celková
menovitá
hodnota akcií
43.890,00 €

Ponúkaná
kúpna cena
za 1 akciu
600,00 €

Celková
ponúkaná kúpna
cena za akcie
66.000,00 €

Ponuka banky na odkúpenie týchto akcií platí do 20.03.2015, takže teraz musíme promptne
reagovať na túto záležitosť a nájsť okrem našich doterajších návrhov ďalšiu zákonnú formu na ich
prevod.
Pri predaji tohto mestského majetku je viac možností na aplikáciu zákona č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (v ďalšom len „zákon“).
Naše prvé rozhodnutie zo dňa 26.02.2015, t.j. priamy predaj akcií banke sa neskôr ukázalo z dôvodu
neskúsenosti s obchodovaním s cennými papiermi, ako príliš náhle. Priamy predaj majetku mesta nad
40.000,00 EUR je v rozpore so zákonom.
Naše druhé rozhodnutie zo dňa 04.03.2015 – predaj akcií formou obchodnej verejnej súťaže síce
právnu oporu v zákone má, ale táto forma predaja nebola úspešná, nakoľko do vyhlásenej obchodnej
súťaže sa neprihlásil žiadny záujemca o kúpu, dokonca ani dotknutá banka.
Tretia zákonná forma predaja, ktorá prichádza do úvahy je predaj akcií z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (§9a ods. 8 písm. e) zákona, o ktorej musí rozhodnúť zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený (viď. zámer); zámer previesť
majetok týmto spôsobom je mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu
mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke.
Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
odplatný prevod z vlastníctva predávajúceho Mesta Fiľakovo, IČO 31607, Radničná 25, 986 01
Fiľakovo, kmeňových akcií emitenta – spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., IČO 31575951, so
sídlom Hodžovo 11, 010 11 Žilina, vydaných v zaknihovanej podobe na meno :
ISIN SK1110001270, počet kusov 110, menovitá hodnota 1 akcie 399,00 EUR, kúpna cena 1 akcie
600,00 EUR, kúpna cena spolu 66.000,00 EUR do vlastníctva kupujúceho Prima banka Slovensko,
a.s., IČO 31575951, Hodžovo 11, 010 11 Žilina podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení noviel, t.j. predaj majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože sa
jedná o predaj minoritného podielu akcií v banke, ktorej činnosť nie je zameraná na územnú
samosprávu s nulovým príjmom z dividend za obdobie od roku 2009 do roku 2014, a to za kúpnu cenu
oveľa vyššiu ako je priemerná trhová cena týchto akcií pri realizovaných obchodoch na burze cenných
papierov. Navyše mesto Fiľakovo ako minoritný akcionár Priama banky Slovensko, a.s., svojim
celkovým nízkym podielom na emitovaných akciách nemá žiadny vplyv na rozhodovacom procese
banky.

Vo Fiľakove dňa 19.03.2015

Ing. Zoltán Varga

vedúci odd. EaMM

