Technické služby mesta Prešov, a.s.
Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31718914,
Registrácia: Okresný súd v Prešove, Obchodný register, odd. Sa, Vl. Č. 252/P
vyhlasujú
podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva akcií obchodnej
spoločnosti,
a to na predaj nasledujúcich akcii:
15ks kmeňových akcii v menovitej hodnote 332€/akciu a 150ks kmeňových akcii v menovitej
hodnote 34€/akciu v obchodnej spoločnosti DUTEKO, a. s., IČO: 36 446 254, Bajzova 20, 080 01
Haniska pri Prešove, (spolu v menovitej hodnote 10 080 EUR, zodpovedajúcej podielu na
základnom imaní spoločnosti vo výške 10 %) ktoré sú zaknihovaných, verejne neobchodovateľné
a na doručiteľa, so všetkými právami s nimi spojenými
s týmito podmienkami:
I.
OBSAH NÁVRHU ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTA AKCIÍ, NA KTOROM
VYHLASOVATEĽ TRVÁ:
1. predmetom návrhu zmluvy o prevode vlastníctva akcií (ďalej len „návrh zmluvy“) budú
akcie definované vyššie;
2. návrh zmluvy musí obsahovať všetky náležitosti zmluvy o prevode akcií v zmysle
ustanovenia zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (Zákon o cenných papieroch) (viď „VZOR návrhu zmluvy“,
ktorý tvorí prílohu týchto súťažných podmienok a ktorý možno využiť pri tvorbe návrhu
zmluvy do tejto súťaže);
3. súťažiaci v návrhu zmluvy uvedie návrh kúpnej ceny minimálne vo výške 40.000,-€.
4. súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu a náklady spojené s prevodom akcii
zaknihovaných v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (CDCP), a to najneskôr
do 30 dní od účinnosti zmluvy, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy;
5. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa bodu 4 tohto článku
nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva.
Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká;
II. OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY:
1. súťažiaci prijíma podmienku, že:
a) do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku minimálne
vo výške stanovenej vyhlasovateľom a to vo výške 10 000,-€ na účet č. SK86 1111 0000
0010 8982 8000 , inak jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení
kúpnej zmluvy použije na úhradu časti kúpnej ceny; ak súťažiaci, ktorého ponuka bola
prijatá podľa odseku 9 tohto článku, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30
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kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % zábezpeky
prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná časť bude vrátená súťažiacemu
do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy;
preukáže doklad o solventnosti – výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový
prísľub banky v prospech súťažiaceho, a to minimálne vo výške ním ponúkanej kúpnej
ceny za predmet kúpy;
účtovné informácie o spoločnosti DUTEKO, a.s. sú dohľadateľné v Register účtovných
závierok MF SR na webe http://www.registeruz.sk/
návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou na adresu:
Technické služby mesta Prešov, a.s. Bajkalská 33, 080 01 Prešov
s výrazným označením „Obchodná verejná súťaž – predaj akcií Duteko, a.s.
neotvárať“.
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať:
- identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma,
sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo),
- doklad o solventnosti v zmysle bodu 1 písm. b) tohto článku,
- doklad o zložení zábezpeky v zmysle bodu 1 písm. a) tohto článku,
- návrh Zmluvy o prevode akcií podpísanej navrhovateľom a pod.;
lehota na predkladanie návrhov zmlúv je deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej
verejnej súťaže, teda do 28.02.2019, do 14.00 hod.;
vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní
po uplynutí termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude
oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 kalendárnych dní od
vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky
súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli;
návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný;
predložené návrhy môže súťažiaci meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh
z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na
predkladanie návrhov;
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž o
čom upovedomení súťažiacich najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania
zasadnutia Predstavenstva Technických služieb mesta Prešov, a.s., na ktorom došlo
k zrušeniu;
vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé
nesprávnosti a tiež vykonať doplnenie a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za
účelom zosúladenia návrhu zmluvy s platnou legislatívou a s týmito súťažnými
podmienkami alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po
dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami.

