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Dôvodová správa 

 

Dňa 15. 1. 2019 obdržalo mesto Stará Turá ponuku na odkúpenie vlastných akcií hore 

uvedenej banky, konkrétne 55 ks akcií v nominálnej hodnote jednej akcie EUR 399,-, pričom 

nominálna hodnota 55 ks akcií predstavuje EUR 21.945,- a ponúkaná cena za kúpu týchto 

akcií predstavuje EUR 31.350,- (ponúkaná kúpna cena za 1 ks akcie je EUR 570,-). 

Uvedená ponuka banky je časovo obmedzená do 28. 2. 2019. 

 

Mesto Stará Turá je akcionárom banky (pôvodný názov Prvá komunálna banka a.s., neskôr 

Dexia banka a.s.) od roku 1995. Podiel na základnom imaní banky predstavuje 0,0097 %. Do 

roku 2006 boli mestu vyplácané z predmetných akcií dividendy, naposledy v roku 2006 to 

bolo Sk 108.900,- (EUR 3.614,-). Od roku 2007 nevypláca banka akcionárom dividendy. 

Podľa dostupných informácií valné zhromaždenie Prima banky vytvorený zisk nerozdeľuje 

medzi akcionárov, ale presúva do hospodárskeho výsledku minulých období. 

 

Mesto aj v minulosti obdržalo ponuku na odkúpenie vlastných akcií od Prima banky, a to 

nasledovne : 

február 2015  kúpna cena EUR 33.000,- 

august 2015  kúpna cena EUR 32.175,- 

október 2016  kúpna cena EUR 31.350,- 

január 2019  kúpna cena EUR 31.350,- 

 

Ponúkaná kúpna cena má klesajúcu tendenciu, preto by bolo vhodné zvážiť ponuku a akcie za 

ponúkanú cenu predať. Vzhľadom na podiel mesta na rozhodovaní VZ (0,0097 %), teda aj 

o použití zisku banky na výplatu dividend zo zisku, nevidíme reaálnu možnosť ovplyvňovať 

rozhodovanie VZ, teda ani rozhodovanie  o použití zisku na  výplatu dividend. Nemá teda 

žiaden význam zotrvávať ako akcionár v Prima banka a.s.. 

 

Obdobné ponuky obdržali v minulosti aj iné mestá v SR, ktoré sa takisto rozhodli akcie 

predať, niektoré prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže (napr. Piešťany v roku 2015, 

Bratislava - Karlova Ves v roku 2018). 

 

Z uvedeného dôvodu navrhujeme ponuku na odkúpenie akcií prijať, nakoľko ponuka je 

časovo obmedzená. Vyhlásením verejnej obchodnej súťaže by nebolo možné dodržať termín 

28. 2. 2019 a úspech verejnej obchodnej súťaže z hľadiska prípadného vyššieho výnosu 

z predaja akcií je neistý. 

Vzhľadom na plánované aktivity mesta v oblasti investičnej výstavby by bola čiastka EUR 

31.350,- určite prínosom do rozpočtu mesta. 

 

Zámer priameho predaja akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s. bol zverejnený 

v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení na webovej 

stránke mesta dňa 11.02.2019. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 26.02.2019 návrh na 

predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. a tento:  

 

 

a) schvaľuje 





Stanovisko komisie 

pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej  

zo zasadnutia konaného dňa 14.2.2019 

 

 

Prítomní členovia komisie: 11 

Neprítomní členovia komisie: -- 

Prizvaní: 7 

Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie, 

 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 

Turej na zasadnutí konanom dňa 14.2.2019 prerokovala : 

 

Názov:  Návrh na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.   

 

Komisia predložený materiál prerokovala, k predloženému materiálu nemala žiadne 

pripomienky a odporúča ho predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej predložený materiál 

 

 

schváliť 

                           

                         

   

 

 

Hlasovanie členov komisie:  za  11 

Proti  0 

Zdržal sa hlasovania  0 

 

 

V Starej Turej 14.02.2019 

 

 

 

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

                                                                                        predseda komisie 

 

 

 

 

 

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................ 
 


