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návrh na uznesenie 
Súhlas predstavenstva PKF s predajom akcií 
PKF 
Žiadosť Mgr. Jarmily Cserhelyiovej 

 
Legislatívne východiská: 
 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
138/1991 Zb. o majetku obcí  
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
142/2019 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

3.320,- € 

Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný 
záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. 

 
 
 



 

 

Dôvodová správa č. 18 
 

Návrh na schválenie priameho odpredaja akcii Prvej Komunálnej Finančnej a. s. vo 
vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou Mgr. Jarmile Cserhelyiovej 

 
Mesto Moldava nad Bodvou je akcionárom obchodnej spoločnosti Prvá Komunálna Finančná a. s. 
v podiele z emisie: 4,16 % ku 31.12.2018. Je vlastníkom 10 zaknihovaných kmeňových akcií tejto 
obchodnej spoločnosti v menovitej hodnote 332 - € za 1 kus akcie.  
 
Podľa Stanov akciovej spoločnosti bolo vydaných 750 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 
jednej akcie 332,- € a 1592 ks. akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1000,- €. Tieto akcie boli 
vydané ako zaknihované cenné papiere, ktoré nie sú verejné obchodovateľné na trhu s cennými 
papiermi.  
 
Mesto Moldava nad Bodvou Uznesením č. 142/2019 zo dňa 19.09.2019 schválilo na svojom 10. 
zasadnutí MsZ zámer odpredaja zaknihovaných kmeňových akcií vo vlastníctve mesta Moldava 
nad Bodvou v menovitej hodnote každej akcie 332, - €, ktoré mesto Moldava nad Bodvou vlastní 
v obchodnej spoločnosti Prvá Komunálna Finančná, a.s. so sídlom Samova 11, 949 01 Nitra, IČO: 
36 557 129.   
 
Dňa 21.02.2020 predstavenstvo Prvej Komunálnej Finančnej a.s. udelilo na zasadnutí 
predstavenstva spoločnosti súhlas s predajom akcií inému akcionárovi spoločnosti Prvá 
Komunálna Finančná, a.s.  
 
Dňa 10.06.2020 bola mestu Moldava nad Bodvou doručená žiadosť Mgr. Jarmily Cserhelyovej, 
akcionárky Prvej Komunálnej Finančnej, a.s. na odkúpenie 10 kusov akcií v menovitej hodnote 
332,-€/kus a teda za 10ks akcií mesta Moldava nad Bodvou žiada zaplatiť 3 320,- €.  
 
Mesto Moldava nad Bodvou zverejnilo zámer priameho odpredaja akcií Prvej Komunálnej 
Finančnej a.s. na úradnej tabuly mesta Moldava nad Bodvou ako aj na web sídle mesta dňa 
29.06.2020.   
 
V súlade s vyššie uvedeným, preto navrhujeme poslancom Mestského zastupiteľstva v Moldave 
nad Bodvou, aby na základe § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
prijali toto uznesenie :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Návrh na uznesenie 
Uznesenie č. ..../2020 z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 27. 08. 2020  
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:  
 

 schvaľuje  
 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení odpredaj 10 ks 
zaknihovaných kmeňových akcií vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou v menovitej hodnote 
každej akcie 332, - €, ktoré mesto Moldava nad Bodvou vlastní v obchodnej spoločnosti Prvá 
Komunálna Finančná, a. s. so sídlom Samova 11, 949 01 Nitra, IČO: 36 557 129 do výlučného 
vlastníctva Mgr. Jarmile Cserhelyiovej, bydliskom: , 934 05 Levice za sumu 3 320, 
- € za všetkých 10 ks akcií.    
 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 




