Zverejnenie zámeru a podmienok priameho predaja majetku mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
zverejňuje
v súlade s ustanovením § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 50/III/2019

zámer predaja akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s. Žilina
priamym predajom.
Predmetom zámeru priameho predaja sú akcie, a to:
Názov emitenta cenných papierov: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina,
IČO:31575951
zápis v obchodnom registri:
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa,
vložka č. 148/L
Druh akcií:
kmeňové
Forma akcií:
na meno
Podoba akcií:
zaknihované
Menovitá hodnota akcie:
399 Eur
Celková menovitá hodnota:
19 950 Eur
Počet akcií:
50 kusov
Ponúkaná kúpna cena za jednu akciu musí byť minimálne vo výške 570 €.
Predmetom kúpy musia byť všetky akcie vo vlastníctve vyhlasovateľa, t.j. v počte 50.
Akcie budú odpredané záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.
V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia
ponuky.
Záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, pričom:
a) Ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku.
b) Každý navrhovateľ môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk na kúpu
vyššie uvedeného vozidla, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na priamy predaj vylúčené.
Cenová ponuka bude v rozsahu:
a) navrhovaná výška kúpnej ceny
b) navrhovaný spôsob úhrady a splatnosť kúpnej ceny
c) identifikačné údaje navrhovateľa:
− u právnických osôb: názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán,
− u fyzických osôb: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu.

Povinné prílohy predkladanej ponuky:
a) Výpis z obchodného, živnostenského registra alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace (ak je
navrhovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ)
b) Súhlas navrhovateľa – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia
úkonov spojených so zámerom a následným uzavretím kúpnej zmluvy
c) Vyhlásenie navrhovateľa, že nepatrí medzi osoby, ktoré nemôžu priamym spôsobom nadobúdať
majetok mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Lehota na doručenie cenových ponúk je stanovená do 24. mája 2019 do 12.00 hod. poštou alebo
do podateľne na adresu: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Miestny úrad, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
v zalepenej obálke s označením „akcie PRIMA BANKA“.
Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky
požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
kedykoľvek zrušiť priamy predaj. O zrušení budú účastníci , ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení.
Zrušenie bude uverejnené na úradnej tabuli Miestneho úradu Bratislava – Vrakuňa a na internetovej
stránke www.vrakuna.sk.
Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:
- na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 07.05.2019
- na internetovej stránke www.vrakuna.sk dňa 07.05. 2019.

