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Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) v spojení s ods. 11
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, s ohľadom na skutočnosť, že prevoditeľnosť akcií v
Spoločnosti je obmedzená Stanovami spoločnosti (čl. VI), viazaná na súhlas akcionárov i
predstavenstva Spoločnosti,
pričom záujemca v postavení nadobúdateľa má záujem pokračovať v rozvoji Spoločnosti ako
účastníka najvyššej futbalovej ligy v Slovenskej republike a za tým účelom poskytnúť svoje knowhow ohľadne futbalového klubu, a súčasne zabezpečiť jeho stabilitu a rozvoj,
odplatný prevod 1000 ks listinných akcií na meno spoločnosti FK POHRONIE Žiar nad Hronom
Dolná Ždaňa a. s., so sídlom Partizánska 154/10? 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 47 239 140,
právna forma akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sa, vložka číslo 1192/S, s menovitou hodnotou jednej akcie 5,- €
s celkovým súčtom menovitých hodnôt akcií emitovaných spoločnosťou a oprávňujúcich
akcionára hlasovať: 5000,- € (t.j. 20% na základnom imaní spoločnosti), t.č. vo vlastníctve Mesta
Žiar nad Hronom v prospech nadobúdateľa
Favre Loic, občan Švajčiarska,
za cenu 5.000,- € (slovom päťtisíc Eur).

Dôvodová

správa

V zmysle § 156 ods. 9 Obchodného zákonníka stanovy môžu obmedziť, nie však vylúčiť
prevoditeľnosť akcií na meno. Prevoditeľnosť akcií znejúcich na meno je obmedzená udelením
predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií znejúcich na meno podľa čl. VI ods. 1, 2 Stanov
Spoločnosti. Z tohto dôvodu nie je možné postupovať podľa ust. § 9a ods. 1 až 7 zákona o majetku
obcí pri nakladaní s akciami spoločnosti, pretože samotný prevod podlieha obmedzeniam v zmysle
Obchodného zákonníka a Stanov Spoločnosti. Uvedené vedie k situácii, že výber budúceho
kupujúceho je limitovaný súhlasom Spoločnosti (najmä súhlasom akcionárov resp. predstavenstva)
a hlasovacie práva samotného Mesta Žiar nad Hronom nie sú na schválenie tohto prevodu
postačujúce (50 %) v spojitosti s čl. VII bod 8. 9. Stanov Spoločnosti.
Nadobúdateľ je osoba pôsobiaca vo futbalovej brandži, spolupracuje s klubom Spoločnosti už dlhší
čas, pričom je skúsenosti so zahraničnými metódami, trendmi, know-how ako aj využitím obchodnošportových kontaktov v tejto sfére predstavuje jedinečnú možnosť pre rozvoj futbalu v Žiari nad
Hronom.
Tým je naplnený osobitný zreteľ vyžadovaný zákonodarcom v tomto prípade.

