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N á v r h  n a  u z n e s e n i e   
 
mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  zo dňa 24.  júla 2014 
 

 

K bodu: Predaj akcií v spoločnosti LiptovNet, a.s. obchodnou verejnou súťažou  
 

 

 

I .  k o n š t a t u j e ,  ž e    

 
mesto je vlastníkom 294 ks kmeňových akcií spoločnosti LiptovNet, a.s. so sídlom Belopotockého 4, 

Liptovský Mikuláš, 031 01, IČO 36429830 

 

 

I I .  s chvaľuje                                                                     
 

1.  v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov a v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj akcií spoločnosti LiptovNet, a.s., 

nasledovne: 

 

Osobitne schvaľované podmienky 

schválené na Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš uznesením č. ....../2014 zo dňa 24.07.2014 
 

I. 

Predmet OVS 

1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na predaj predmetu súťaže v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení a zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znení, a to:  
 

294 ks kmeňových akcií spoločnosti LiptovNet, a.s. so sídlom Belopotockého 4, 031 01 Liptovský 

Mikuláš, IČO: 36429830 znejúcich na meno akcionára mesto Liptovský Mikuláš, v zaknihovanej 

podobe, v nominálnej hodnote jednej akcie 331,93 eur (slovom: tristotridsaťjeden eur 

a deväťdesiattri eurocentov) 
 

/ďalej len „predmet súťaže“/  
 

2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 132.500 €, 

(slovom: eur stotridsaťdvatisícpäťsto eur). 
  

 Cena je určená na základe znaleckého posudku č. 4/2014 vypracovaného znalcom ADIP-PLUS,  s.r.o. 

zo dňa 10.04.2014 ako všeobecná hodnota majetku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (podľa znaleckého 

posudku hodnota jednej akcie spoločnosti LiptovNet, a.s. v nominálnej hodnote 331,93 eur dosahuje 

k termínu ohodnotenia, t.j. k 31.12.2013 výšku 447,90 eur, t.j. akcie vo vlastníctve mesta Liptovský 

Mikuláš majú ku dňu 31. 12. 2013 všeobecnú hodnotu 131 682,60 eur). 
  

Kúpna cena znížená o zloženú finančnú zábezpeku je splatná do 31.10.2014. 
 

 3. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 13.250 eur (slovom: trinásťtisícdvestopäťdesiat 

 eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s. č.ú.: SK61 5600 

 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na 

 podávanie návrhov. Žiadny z navrhovateľov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov 

 zložených na účte mesta tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny 

 so započítaním finančnej zábezpeky. 
 

 4. Účastnícky poplatok vo výške 30 € je možné uhradiť do pokladne MsÚ alebo na bankový účet 

 vedený v Prima banke Slovensko, a.s., č.ú. SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X. 
 

5. Podmienky na predaj predmetu súťaže boli schválené Uzneseniami Mestského zastupiteľstva 

Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, č. 137/2012 zo dňa 13.12.2012, č. 59/2013 zo dňa 

27.06.2013 a č. ......./2014 zo dňa 24.07.2014. 
 

II. 



Časový plán súťaže 

1. Vyhlásenie súťaže: 25.07.2014  
  

2. Navrhovateľ má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa 

nachádzajú na Mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách, kontaktná osoba: 

JUDr. Blanka Hliničanová, č.dv. 205, tel.č.: 044/5565240, e-mail: b.hlinicanova@mikulas.sk. 
 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 13.08.2014 do 14.00 hod. 
 

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 15.08.2014 o 10.00 hod.  
 

5. Víťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou. 

V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto 

zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. 
 

III. 

Kritérium hodnotenia návrhov 

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za 

celý predmet súťaže predložená navrhovateľom.   
 

2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržaní všetkých 

podmienok súťaže. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.  
  

Neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok sú „Všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží 

na prevod vlastníctva majetku mesta Liptovský Mikuláš“ schválené Uzneseniami Mestského 

zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, č. 137/2012 zo dňa 13.12.2012 a č. 

59/2013 zo dňa 27.06.2013. 

 
 

I I I .  u k l a d á   
Ing Mikušiakovej vedúcej ekonomického oddelenia, vykonať rozpočtovú zmenu: 

 
krytie  FK  EK  program  NÁZOV  SUMA  

43  09121 717002  11.1. Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Čsl.brigády-okná  -132 300 €  

43  
 

431  
 

Z predaja majetkových účastí  +132 300 €  

 

Dôvodová správa: 

Mesto Liptovský Mikuláš je jedným zo zakladateľov spoločnosti LiptovNet, a.s. so sídlom 

Belopotockého 4, Liptovský Mikuláš, 031 01, IČO 36429830, zapísanej v obchodnom  registri 

Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vl.č. 10482/L (ďalej len „spoločnosť“). Základné imanie spoločnosti 

je 243 968,55 eur a je rozdelené na 735 ks zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej 

akcie 331,93 eur. Mesto Liptovský Mikuláš ako akcionár tejto spoločnosti vlastní 294 ks zaknihovaných 

akcií na meno v nominálnej hodnote 331,93 eur za jednu akciu, takže menovitá hodnota jeho akcií je 

97 587,42 eur a podiel mesta na základnom imaní predstavuje 40 %. 

Podnikanie spoločnosti nepatrí do komunálneho záujmu mesta Liptovský Mikuláš. Medzi 

predmety podnikania spoločnosti patrí najmä: montáž a opravy telekomunikačných zariadení, montáž 

a opravy kancelárskej, výpočtovej a reprodukčnej techniky, grafická a reprografická činnosť, montáž 

počítačových sietí, televíznych a satelitných rozvodov, faktoring a forfaiting, výroba, inštalácia a opravy 

elektrických strojov a prístrojov, servis výpočtovej techniky, zálohovanie dát. 

Mesto ako minoritný akcionár má v súčasnosti svoje zastúpenie v predstavenstve a dozornej rade. 

Predstavenstvo rozhoduje o operatívnej činnosti spoločnosti a budovaní nových celkov či údržbe 

existujúcich celkov Metropolitnej optickej siete. Zvolený člen predstavenstva za mesto Liptovský 

Mikuláš má z dôvodov vysokého podielu prepojenosti siete na technologickú štruktúru a výkonný 

personál akcionára IMAFEX, spol. s.r.o. zníženú možnosť priamo zasahovať do podnikania spoločnosti 

a jeho funkcia je viac formálna než výkonná. Dozorná rada spoločnosti vykonáva kontrolnú činnosť na 

základe predkladaných ekonomických výsledkov spoločnosti. 

Spoločnosť je dlhodobo mierne zisková, pričom zisk dosahuje z prenájmu častí siete tretím 

osobám. Z hľadiska dlhodobého výhľadu nie je perspektíva vyššieho vyťaženia siete priamo tretím 

stranám, nakoľko väčšiu časť globálnej siete v Liptovskom Mikuláši vlastní akcionár spoločnosť 

IMAFEX, spol. s r.o., ktorá je orientovaná a vybavená na poskytovanie služieb na Metropolitnej optickej 

sieti, čo je aj do budúcnosti trendom a žiadanou komoditou na rozdiel od prenájmu samotných optických 

vlákien. 

mailto:b.hlinicanova@mikulas.sk


Vzhľadom na to, že spoločnosť dlhodobo nevypláca akcionárom dividendy, za daného stavu je 

predaj akcií jedinou možnosťou na získanie reálneho príjmu od spoločnosti v prospech mesta. Pre účely 

prevodu boli akcie spoločnosti ohodnotené znaleckou organizáciou ADIP-PLUS, s.r.o., Jamník 51, 033 

01 Liptovský Hrádok, ktorá v znaleckom posudku č. 4/2014 z 10. 04. 2014 určila, že akcie vo 

vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš majú ku dňu 31. 12. 2013 všeobecnú hodnotu 131 682,60 eur, t.j. 

447,90 eur/akcia.  

V minulosti malo mesto záujem o odkúpenie 81 ks akcií, čím by sa stalo väčšinovým vlastníkom 

v spoločnosti LiptovNet, a.s. s podielom 51 % a spoločnosť IMAFEX, spol. s.r.o. by vlastnila 49 % 

akcií. K transakcii však nikdy nedošlo a v súčasnosti nie je záujmom mesta vykonávať podnikateľskú 

činnosť, ktorá je predmetom podnikania spoločnosti. 

Na predaj uvedeného majetku navrhujeme vykonať obchodnú verejnú súťaž pre výber 

kupujúceho podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Hlavným kritériom pre výber víťaza súťaže je návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri splnení 

všetkých podmienok súťaže. 
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