Zmluva o kúpe cenných papierov číslo 031/2019
uzatvorená 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) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

predávajúci:
meno a priezvisko/obchodné meno/názov: Obec Dolná Streda
rodné číslo/IČO: 0000611638
trvalý pobyt/sídlo: Kostolné nám. 650, 925 63 Dolná Streda
e-mail: ekonomicke@dolnastreda.sk
tel. kontakt: 0902 089 848

PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry
konajúci prostredníctvom (zastúpený): ....................................................................
SK23 0200 0000 0009 1852 8132

číslo bankového účtu: ....................................................................
VÚB, a.s.
bankový účet vedený v:..................................................................
970200337478
číslo účtu majiteľa cenných papierov: ..............................................
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
účet majiteľa cenných papierov vedený v: ........................................................................................................

kupujúci:
obchodné meno:
IČO:
IČ DPH:
sídlo:
registrácia:
konajúci prostredníctvom:

Prima banka Slovensko, a.s.
31 575 951
SK2020372541
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 148/L
Ing. Jan Rollo – predseda predstavenstva
Ing. Mgr. Renáta Andries – člen predstavenstva

číslo účtu majiteľa cenných papierov: 900000000117
účet majiteľa cenných papierov vedený v: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
registračné číslo evidenta: 5000602

1. Článok
Predmet zmluvy
1.1. Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod kmeňových akcií emitenta – spoločnosti Prima banka Slovensko,
a.s., IČO: 31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, vydaných v zaknihovanej podobe na meno
nasledovne:
ISIN
SK1110001270

Počet kusov
10

Menovitá hodnota 1
akcie
399,- Eur

Kúpna cena 1
akcie
570,- Eur

Kúpna cena
spolu
5 700 ,- Eur

1.2. Akcie uvedené v bode 1.1 (ďalej „akcie“), ktoré sú predmetom kúpy, sú majetkom predávajúceho, ktorý je
oprávnený s nimi nakladať bez akýchkoľvek obmedzení.
1.3. Kúpna cena za prevádzané akcie predstavuje celkom 5 700,- Eur (slovom päťtisícsedemsto Eur). Kupujúci
uhradí kúpnu cenu na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví zmluvy do 7 dní odo dňa pripísania
cenných papierov na účet kupujúceho.
1.4. Ak je predávajúci obcou/mestom/mestskou časťou týmto vyhlasuje, že prevod akcií za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve bol schválený obecným/mestským/miestnym zastupiteľstvom, pričom fotokópia
takéhoto rozhodnutia tvorí prílohu tejto zmluvy.

2. Článok
Prevod akcií
2.1. Prevádzané akcie sú evidované na účte majiteľa cenných papierov – predávajúceho uvedenom v záhlaví tejto
zmluvy.
2.2. V súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy je potrebné zadať príkaz na registráciu prevodu zaknihovaných
cenných papierov (akcií). Príkazy na registráciu prevodu akcií musia podať predávajúci a kupujúci subjektom,
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ktoré vedú ich účty majiteľov cenných papierov, a to v lehote 5 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami.
2.3. Ak má predávajúci vedený účet majiteľa cenných papierov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.,
podpisom tejto zmluvy udeľuje kupujúcemu ako členovi Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
plnomocentsvo na vykonanie všetkých potrebných úkonov v súvislosti s prevodom cenných papierov v zmysle
tejto zmluvy, a to najmä na podpísanie a zadanie príkazu na registráciu prevodu cenných papierov
evidovaných na účte majiteľa cenných papierov predávajúceho. Predávajúci súhlasí s tým, že úkony v zmysle
predchádzajúcej vety bude kupujúci vykonávať prostredníctvom svojich poverených zamestnancov.

3. Článok
Osobitné ustanovenia týkajúce sa účtu majiteľa cenných papierov
3.1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu poplatok za prevod
cenných papierov (akcií) podľa bodu 1.1, pokiaľ má predávajúci účet majiteľa cenných papierov, na ktorom sú
evidované, vedený u kupujúceho a v CDCP SR.
3.2. Predávajúci a kupujúci sa zároveň dohodli, že pokiaľ má predávajúci účet majiteľa cenných papierov vedený
u kupujúceho a po vykonaní prevodu akcií ostane tento účet prázdny, t.j. nebudú na ňom vedené žiadne
cenné papiere, kupujúci je oprávnený takýto účet bezodkladne po uskutočnení prevodu akcií podľa tejto
zmluvy zrušiť. Predchádzajúca veta sa zároveň považuje za dohodu o ukončení zmluvy o zriadení a vedení
účtu majiteľa cenných papierov č. uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim dňa.

4. Článok
Záverečné ustanovenia
4.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
4.2. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán vo forme písomného
dodatku.
4.3. Predávajúci vyhlasuje, že túto zmluvu uzatvára vo vlastnom mene.
4.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

Dolnej Strede
28.02.2019
V .........................
dňa .....................

19.03.2019
V Žiline dňa .....................

..........................................................
predávajúci Obec Dolná Streda

....................................................
Prima banka Slovensko, a.s.
Ing. Jan Rollo
predseda predstavenstva

PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry

...................................................
Prima banka Slovensko, a.s.
Ing. Mgr. Renáta Andries
členka predstavenstva
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