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Návrh  na  uznesenie 

   pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 19. decembra 2014 

 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zmenu časti uznesenia č. 42/2014 zo dňa 15. mája 2014 nasledovne:  

 

a) v časti I. bod 2. sa slovné spojenie „dvoma zaknihovanými kmeňovými akciami na 

meno“ nahrádza slovným spojením „dvoma listinnými kmeňovými akciami na 

meno“; 

b) v časti IV. bod 2 sa vypúšťa celé znenie tohto bodu a nahrádza sa textom: „Ing. 

Milanovi Kružliakovi, zástupcovi primátora mesta, realizovať všetky právne a 

organizačné kroky smerom k spoločnosti Televízia Liptov, a.s., – vo vzťahu 

k Obchodnému registru, vo vzťahu k zakladateľovi – Mestu Liptovský Mikuláš a 

po uskutočnení týchto krokov zabezpečiť doručenie oddeleniu ekonomiky 

Mestského úradu dokument potvrdzujúci zvýšenie upísaného základného imania, 

ako doklad pre konečné zúčtovanie obstarania dlhodobého finančného majetku – 

a to v podobe listinnej kmeňovej akcie na meno v nominálnej hodnote 20 000 

eur.“. 

 

 

 

Dôvodová správa 
 

 Obchodná spoločnosť Televízia Liptov, a.s., vznikla na základe uznesenia č. 21/2009 

resp. uznesenia č. 57/2009 Mestského zastupiteľstva. V súčasnosti je prevádzkovateľom 

televízneho vysielania pod značkou TV Liptov, ktorá pôsobí už od roku 2005. Mestské 

zastupiteľstvo uznesením č. 42/2014 zo dňa 15. mája 2014 schválilo zvýšenie základného 

imania spoločnosti o 20 000 eur. Vzhľadom na to, že zámerom bolo k existujúcej listinnej 

kmeňovej akcii na meno v nominálnej hodnote 25 000 eur emitovať listinnú kmeňovú akciu 

na meno v menovitej hodnote 20 000 eur (čo je vyjadrenie sumy, o ktorú poslanci schválili 

základné imanie zvýšiť), je potrebné v uznesení č. 42/2014 zmeniť v konštatačnej časti 

uvádzanú podobu akcie zo „zaknihovanej“ na „listinnú“.  

V duchu listinnej podoby akcie pokračuje uznesenie č. 42/2014 vo schvaľovacej časti, 

preto je potrebné upraviť aj znenie časti IV. bod 2, pretože v prípade emitovania listinných 

kmeňových akcií je možné postupovať iba tak, ako sa uvádza v tomto materiáli pod 

písmenom b). Vzhľadom na nepresnosť menenej konštatačnej časti uznesenia č. 42/2014, 

prax, všeobecnú skúsenosť a logiku pri zvyšovaní základného imania akciových spoločností  

pri existencii konkrétnej podoby pri zakladaní vydanej (emitovanej) akcie (akcií) je potrebné 

upraviť príslušné časti uznesenia č. 42/2014 tak, ako je uvedené v schvaľovacej časti 

predkladaného materiálu. 

 


