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Dôvodová správa
Návrh na rozpočtové opatrenie je spracovaný v súlade s §14, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. nedokáže v plnej miere splácať svoje
záväzky z minulých období. Navrhujeme preto, aby so splácaním záväzkov pomohlo Mesto Kežmarok
formou poskytnutia dotácie na plnenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni. Krytie bude zabezpečené
finančnými prostriedkami vygenerovanými z prevádzkovania káblovej televízie v uplynulých rokoch.

Stanovisko komisie financií, správy majetku a LH:
Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu
v Kežmarku schváliť zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2011 rozpočtovým opatrením č.
3/2011 podľa predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok
pre rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 3/2011 podľa predloženého návrhu.

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
ekonomické oddelenie
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu na rok 2011
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
1) Navrhovanú dotáciu na plnenie záväzkov Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. voči
Sociálnej poisťovni navrhujeme prefinancovať finančnými prostriedkami vygenerovanými z prevádzkovania
káblovej televízie v uplynulých rokoch.
Bežné príjmy
Ekonom. klas.
292027

Názov položky
Prevod finančných prostriedkov s účtu káblovej televízie

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

60 000

60 000

Spolu

60 000

Bežné výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

15.1

Dotácie pre zdravotníctvo

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

22 713

60 000

82 713

Spolu

V Kežmarku, dňa 17.5. 2011

60 000

Predkladá:

Ing. Miroslav Karpiš
vedúci ekonomického odd.
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Dôvodová správa
Spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED, Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I
CENTER, 2. posch. P.C. 3803, Limassol, Cyperska republika, registracne cislo HE 158996 bola dňa
31.3. 2011 potvrdená ako nový vlastník banky Dexia banka Slovensko, a.s..
Dňa 20.4. 2011 vyhlásila táto spoločnosť povinnú ponuku určenú minoritným akcionárom
Dexia banky Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií. Pre akcie, ktoré vlastní Mesto Kežmarok, je
ponúkaná cena 628,17 €. Ponuka je platná do 18.6. 2011.
Mesto Kežmarok vlastní 55 kusov akcií (ISIN SK1110001270) v menovitej hodnote 399
€/kus. Celková investícia predstavuje teda 21 945 €. Pri ponúkanej cene 628,17 €/kus by Mesto
Kežmarok obdržalo 35 549,35 €.

Stanovisko ekonomického oddelenia MsÚ:
Vzhľadom k tomu, že akcie Dexia banky Slovensko, a.s. sú prakticky nelikvidné (viac ako rok
sa neuskutočnil žiaden obchod na Burze cenných papierov), priemerná cena na Burze cenných
papierov je uvedená ako 180 €/ks (avšak bez vykonania obchodu) a neistoty ohľadom súdneho sporu
Dexia banky Slovensko, a.s. so spoločnosťou Ritro Finance spol. s r.o. odporúčame akceptovanie
povinnej ponuky spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED.

Stanovisko komisie financií, správy majetku a LH:
Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu
v Kežmarku predaj 55 ks akcií spoločnosti Dexia banka Slovensko, a.s. (ISIN SK1110001270) v cene
628,17 €/kus v rámci povinnej ponuky spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, Agias
Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2. posch. P.C. 3803, Limassol, Cyperska republika,
registracne cislo HE 158996.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predaj 55 ks akcií spoločnosti
Dexia banka Slovensko, a.s. (ISIN SK1110001270) v cene 628,17 €/kus v rámci povinnej
ponuky spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, Agias Fylaxeos & Polygnostou,
212, C&I CENTER, 2. posch. P.C. 3803, Limassol, Cyperska republika, registracne cislo
HE 158996.

MESTO KEŽMAROK
___________________________________________________________________________

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá ( názov oddelenia )

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

26.05.2011

K bodu programu
Názov materiálu

6
Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na
káblovom distribučnom systéme
Materiál obsahuje:
1. Dôvodovú správu
2. Návrh na uznesenie

Predkladá ( meno)

Ing. Agáta Perignáthová

Materiál prerokovaný

V komisii finančnej 18.5.2011

Počet strán

2

Podpis

Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na káblovom distribučnom systéme

Mesto Kežmarok vlastní 90 % podiel na káblovom distribučnom systéme (televízny káblový
rozvod). Spoluvlastník KDS Kežmarok a prevádzkovateľ M-ELEKTRONIK, s.r.o. Martin
predložil mestu Kežmarok ponuku na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu mesta. Zároveň
prejavila o odkúpenie záujem aj spoločnosť SiNET Telecom s.r.o. Poprad
Aby sieť spĺňala požiadavky na poskytovanie štandardných služieb retransmisie analógového
a digitálneho televízneho signálu, služieb vysoko rýchlostného internetu, výhodného
telefonovania, je potrebné investovať do rekonštrukcie uvedených rozvodov. Predbežný
odhad spoločnosti M-ELEKTRONIK,s.r.o. tejto investície je 250 000 EUR.
Mesto Kežmarok zadalo vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia
všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení – televízny káblový rozvod v meste
Kežmarok Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Fakulte elektrotechniky
a informatiky, Znaleckému ústavu elektrotechniky a informatiky. Hodnota 90% podielu
posudzovaného majetku podľa uvedeného znaleckého posudku je 129 528 EUR vrátane
DPH.
Znalecké posudky boli predložené obidvom záujemcom. Spoločnosť MELEKTRONIK, s.r.o. ako 10% spoluvlastník, predložila mestu Kežmarok ponuku na
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 90 % za kúpnu cenu 160 000 EUR vrátane DPH.
Spoločnosť SiNET Telecom, s.r.o. ponuku k dnešnému dňu nepredložila.
Návrh

na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
s ch v a ľ u j e
v zmysle § 9a ods. (8), písm. c) prevod vlastníctva 90% spoluvlastníckeho podielu na
káblovom distribučnom systéme (Káblová televízia) Kežmarok, ktorým sa realizuje zákonné
predkupné právo, spoločnosti M-ELEKTRONIK, s.r.o. IČO 36 378 623, so sídlom P.
Mudroňa 7, Martin, za kúpnu cenu 160 000 EUR vrátane DPH.

