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Michalovce,  august  2011 



 
D ô v o d o v á  s p r á v a  

 
 

K návrhu podmienok dočasného prevodu akcie Mesta Michalovce v spoločnosti 
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.  

 
 
                 Mesto Michalovce je vlastníkom 1ks kmeňovej listinnej akcie na meno, 
v nominálnej hodnote 2500,- eur,  emitenta Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru 
Michalovce, a.s. (ďalej len NsP) . 
                  9. zasadnutie Zastupiteľstva KSK dňa 18. apríla uznesením č. 233/2011 
schválilo dočasný prevod 9 ks kmeňových akcií.  
                  Navrhujeme, aby Mesto Michalovce vyhlásilo v zmysle § 281a nasl. 
Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž za týchto podmienok 
- účastník súťaže predloží návrh  zmluvy na dočasný prevod 1 ks akcie na obdobie 20 

rokov do 5. 9. 2011 do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota) 
- minimálna cena dočasného prevodu 1 ks akcie na obdobie 20 rokov je 896 200,- eur.  
- účastník zloží kauciu 10%  z ceny prevodu na účet mesta t.j. 89 620,- eur do 

5. 9. 2011 do 12.00 hod. 4204223001/5600 vedený v Dexia Banka, Michalovce. 
Úspešnému uchádzačovi sa kaucia započíta voči cene. V prípade nepodpísania 
zmluvy úspešným uchádzačom, kaucia prepadá v prospech mesta. Neúspešným 
uchádzačom sa kaucia vráti. 

- účastník v návrhu zmluvy zakotví, že zásadné zmeny týkajúce sa Nemocnice 
s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. prerokuje v MR Mesta Michalovce  
minimálne 30 dní pred ich realizáciou. 

- účastník v návrhu zmluvy zakotví, že bude akceptovať návrh Mesta Michalovce na 
člena v dozornej rade. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V MICHALOVCIACH 
 
 
 

N á v r h   n a   u z n e s e n i e  
 
 

zo dňa:  ......                                                               číslo: ..... 
 
K bodu: Návrh dočasného prevodu akcie mesta Michalovce v spoločnosti 

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.    
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
1. schvaľuje 
- podmienky Obchodnej verejnej súťaže dočasného prevodu akcie Mesta Michalovce 
v spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. takto: 

a)     účastník súťaže predloží návrh zmluvy na dočasný prevod 1 ks akcie na      
obdobie 20 rokov, najneskôr 5. 9. 2011 do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota), do 
podateľne MsÚ. 
b) minimálna cena dočasného prevodu 1 ks akcie na obdobie 20 rokov je 
896 200,- eur. 
c)     účastník zloží kauciu 10% z ceny (t.j. 89 620,- eur) prevodu na účet Mesta 
Michalovce č. 4204223001/5600 vedený v Dexia banke Michalovce do 
5. 9. 2011 do 12.00 hod. 
         Úspešnému uchádzačovi sa vložená kaucia započíta voči cene. V prípade 
nepodpísania zmluvy úspešným uchádzačom v lehote 30 dní od schválenia 
víťazného návrhu v MSZ, alebo neuhradenia ceny v lehote 60 dní od podpísania 
zmluvy o dočasnom prevode akcie, prepadá kaucia v prospech mesta Michalovce. 
Neúspešným uchádzačom sa kaucia vráti. 
d)      účastník v návrhu zmluvy zakotví, že bude akceptovať návrh Mesta 
Michalovce na člena v dozornej rade. 
e)      účastník v návrhu zmluvy zakotví, že zásadné zmeny týkajúce sa 
Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. prerokuje v MsR 
Mesta Michalovce minimálne 30 dní pred ich realizáciou.       

 
 
2. ukladá 
Zverejniť podmienky OVS na dočasný prevod akcie Mesta Michalovce v NsP Štefana 
Kukuru v Michalovce, a.s. 
 
                                                                       Z: Ing. Bereznaninová 
        T: ihneď 
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