
Zápisnica  

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  15. 6. 2011                                      

v zasadačke  MsÚ 

 

Rokovanie MsZ otvoril a viedol   primátor  mesta  Ing. Peter Marušinec. V úvode privítal 

prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ, náčelníka MsP,  zástupcov 

médií a všetkých prítomných. Ospravedlnil neprítomnosť  poslanca Mgr. Zemka.                       

Ing. Marušinec konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (10 z 15) je mestské 

zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne 

s materiálmi. Za overovateľov zápisnice boli určení: Bc. Pažítka a Ing. Ondrejička. Písaním 

zápisnice bola poverená p. Mikulová. MsZ súhlasilo s programom v zmysle predloženého 

návrhu.  

 

1. Odpredaj akcií Dexia banky v zmysle verejného prísľubu 

Predkladal: primátor mesta 

 

Spoločnosť  PENTA INVESTMENTS LIMITID, predkladá v súlade s ust. §  118g zákona              

č. 566/2011 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov  povinnú 

ponuku na prevzatie, ktorou navrhuje všetkým majiteľom akcií, za splnenia určitých 

podmienok uvedených v ich ponuke, odkúpenie akcií v ich majetku za cenu uvedenú taktiež v 

ponuke. 

Mesto Nová Dubnica je držiteľom cenných papierov  Dexia banka Slovensko, a.s., čoho 

dokladom je výpis z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. v počte 55 ks 

v menovitej hodnote za 1 ks 399 €, celkom menovitá hodnota všetkých akcií je 21 945 €. 

Predajom akcií by mesto získalo finančné prostriedky vo výške  34 549,35 €  /cena za 

kmeňovú akciu 628,17 € x počet kusov 55 ks = 34 549,35 €/.  V opačnom prípade bude na 

mesto požiadavka zo strany navrhovateľa  na účasti na zvýšení základného imania 

spoločnosti, prípadne by mohlo dôjsť k zníženiu menovitej hodnoty akcie. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Hort uviedol, že keď spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITID vstupuje do 

obchodu, vstupuje na základe toho, že je predpoklad nejakého zisku. Chce spoločnosť 

ozdraviť a do budúcna mať výnosy. Vyslovil názor, že mesto by v budúcnosti mohlo získať 

viac finančných prostriedkov z výnosov dividend.   

 

Na zasadnutie MsZ prišiel Bc. Cucík. 

 

Ing. Marušinec dodal, že nespochybňuje, že do budúcna budú vyplácané dividendy. 

Poznamenal, že je predložený návrh a treba sa rozhodnúť. V súčasnosti mesto má v Dexia 

banka Slovensko, a. s. podiel z emisie 0,05 %, čiže takmer žiadne rozhodovacie práva. Myslí 

si, že je tu možnosť získať finančné prostriedky, ktoré by sa použili na splatenie úverov.  

 

Ing. Kusý sa priklonil k názoru akcie odpredať. 

 

JUDr. Holba informoval, že komisia stratégie rozvoja mesta prerokovala predložený materiál 

a odporučila odpredaj schváliť.  

 



Ing. Marušinec ďalej doplnil informáciu, že sa uvažuje v Dexia banke Slovensko a. s. 

o zvyšovaní základného imania. Mestu ako akcionárovi by pripadala povinnosť sa na tom 

podieľať. 

 

Bc. Pažítka  uviedol, že materiál bol prerokovaný na FaMK, ktorá odporučila akceptovať 

ponuku na odpredaj akcií mesta v spoločnosti Dexia banka Slovensko a. s. tak, ako bola 

predložená. Štyria členovia hlasovali za a jeden člen sa zdržal hlasovania.  

 

Na zasadnutie MsZ prišiel Mgr. Zemko. 

 

Mgr. Doman vyslovil názor, že taktiež sa prikláňa k odpredaju akcií.  

 

Ing. Medera poznamenal, či treba uvažovať o prípade navýšenia kapitálu. Mesto sa určite 

nezúčastní na tom, aby navyšovalo svoj kapitál. Dodal, že PENTA INVESTMENTS 

LIMITID chce ovládnuť komunálnu sféru, čo sa týka tepelného hospodárstva, toto je jej 

stratégia. 

 

JUDr. Holba uviedol, že komisia stratégie rozvoja mesta odporúča iniciovať navýšenie 

obchodných podielov v spoločnosti Termonova, a. s. Nová Dubnica a v spoločnosti Považská 

vodárenská spoločnosť, a. s. Považská Bystrica. 

 

PhDr. Mádr súhlasil s odpredajom akcií. 

 

MsZ v Novej Dubnici 11 hlasmi schválilo odpredaj akcií Dexia banka Slovensko, a. s. podľa 

predloženého návrhu. (Hlasovania sa zdržal Ing. Hort) 

 

Záver 

 

Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta 

poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

Ing. Silvia Kiačiková      Ing. Peter Marušinec 

prednostka MsÚ      primátor mesta 

 

 

 

 

I. overovateľ       II. overovateľ 

 

 

 

Zapísala: Martina Mikulová 


