
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

z XIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

zo dňa 12. decembra 2016          číslo: 586 

 

 

Prevod 29 ks akcií, ktoré zodpovedajú 29 % podielu na základnom imaní  

spoločnosti KOSIT a.s. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach  

podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice 

 

A. schvaľuje 

 

zámer previesť za odplatu 29 ks akcií, ktoré zodpovedajú 29 % podielu na základnom imaní 

spoločnosti KOSIT a. s. so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke č. 1169/V 

(ďalej len „Spoločnosť“) formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“). Základné 

podmienky súťaže tvoria prílohu tohto uznesenia. 

 

B. určuje 

 

členov komisie za účelom vyhodnotenia predložených návrhov podľa podmienok súťaže: 

1. Mgr. Igor Sidor, PhD., MBA, 

2. Ing. Jaroslav Polaček, 

3. JUDr. Cyril Betuš, 

4. Ing. Ján Jakubov, 

5. zástupca mesta Košice, 

 

a zároveň určuje náhradníkov, ktorí budú zastupovať členov komisie počas ich neprítomnosti, 

v nasledovnom poradí: 

1. Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc., 

2. JUDr. Tibor Bacsó, 

 

C. žiada  

 

primátora mesta Košice 

 

1. vyhlásiť súťaž najneskôr do 31.01.2017, pričom vyhlásenie súťaže sa zverejní na 

webovom sídle mesta Košice, na úradnej tabuli mesta Košice a v dvoch denníkoch 

s celoslovenskou pôsobnosťou, z toho aspoň v jednom denníku s ekonomickým 

zameraním, 

 

2. predložiť mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie a schválenie zmluvu o prevode akcií 

s úspešným účastníkom súťaže alebo s druhým akcionárom - WOOD Waste Management 

Ltd. v súlade s podmienkami súťaže,  
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3. vyjednať so Spoločnosťou, s poukazom na ustanovenie článku 13 ods. 13.2 písm. b) bod 

ii) Investičnej zmluvy, mechanizmus fixácie súčasných cien za poskytovanie služieb 

týkajúcich sa zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov 

a drobných stavebných odpadov Spoločnosťou.  

 

 

 

 

 

 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  

 primátor mesta Košice 

 Podpísal dňa: 15.12.2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť: Ing. Pavol Lazúr 
 
  Mgr. Matej Čontofalský 

 

 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 

  



Príloha 

 

Základné podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod 29 ks akcií, ktoré 

zodpovedajú 29 % podielu na základnom imaní spoločnosti KOSIT a. s. 
 

a) vyhlasovateľom súťaže bude Mesto Košice, 

b) minimálna cena za prevod akcií spoločnosti vo vyššie uvedenom rozsahu je spolu 

4 089 000 € (slovom štyrimiliónyosemdesiatdeväťtisíc eur), 

c) účastník súťaže bude povinný zložiť zábezpeku vo výške 500 000 € (slovom päťstotisíc 

eur), 

d) lehota na predkladanie návrhov bude 60 dní odo dňa vyhlásenia súťaže, 

e) jediným kritériom na vyhodnotenie najvhodnejšieho návrhu bude výška ponúknutej ceny, 

ak ďalej nie je uvedené inak, 

f) ak najvyššiu cenu ponúkne zhodne viac účastníkov súťaže, medzi ktorými bude aj druhý 

akcionár WOOD Waste Management Ltd. (ďalej len „druhý akcionár“), ktorému 

prináleží predkupné právo na akcie spoločnosti podľa stanov spoločnosti, za najvhodnejší 

návrh sa bude považovať návrh tohto druhého akcionára, 

g) ak najvyššiu cenu ponúkne iná osoba ako druhý akcionár, alebo ak sa druhý akcionár 

nezúčastní súťaže, pred určením úspešného účastníka vyhlasovateľ súťaže s poukázaním 

na predkupné právo ponúkne druhému akcionárovi prevod akcií za cenu, ktorá bola 

najvyššou v rámci podaných návrhov; 

(1)  ak druhý akcionár ponuku na prevod vlastníctva akcií odmietne, za najvhodnejší 

návrh sa bude považovať návrh účastníka súťaže s najvyššou ponúknutou cenou, 

(2)  ak druhý akcionár ponuku na prevod vlastníctva akcií prijme, vyhlasovateľ súťaže  

odmietne všetky ostatné predložené návrhy, 

h) vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť súťaž; vyhlasovateľ súťaže má tiež právo 

odmietnuť všetky predložené návrhy, 

i) komisia zriadená za účelom vyhodnotenia predložených návrhov v súťaži predloží  

mestskému zastupiteľstvu účastníka súťaže s najvhodnejším návrhom na schválenie alebo 

navrhne odmietnuť všetky predložené návrhy v súlade s podmienkami súťaže, 

j) prevod podielu menšieho ako 34% účastníkovi súťaže s najvhodnejším návrhom podlieha 

súhlasu majoritného akcionára, a v spojení s ustanovením článku 13 ods. 13.2 písm. b), 

bod ii) Investičnej zmluvy ako akcionárskej dohody, v zmysle ktorého prevod akcií 

nesmie mať nepriaznivé dôsledky na Spoločnosť alebo na majoritného akcionára, 

podlieha aj súhlasu samotnej Spoločnosti, 

k) prevod akcií účastníkovi súťaže s najvhodnejším návrhom alebo druhému akcionárovi 

v súlade s podmienkami súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom, 

l) zmena Investičnej zmluvy a stanov Spoločnosti s poukazom na ustanovenie článku 13 

ods. 13.2 písm. b) bod ii) Investičnej zmluvy, ak pristúpením ďalšieho akcionára  dôjde 

k podstatnej zmene akcionárskych pomerov, s podmienkou zakotvenia práva  

na vymenovanie jedného člena (predsedu) dozornej rady Spoločnosti v prospech Mesta 

Košice, pokiaľ bude Mesto Košice minimálne 5%-ným akcionárom Spoločnosti. 

 


