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ZMLUVA O KÚPE CENNÝCH PAPIEROV 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Predávajúci 

Obchodné meno    : K-Termál, s.r.o. 

Sídlo  :  Nové záhrady I 13, 82105 Bratislava 

 IČO : 35 945 371 

 Zapísaná :  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., 

oddiel: Sro, vložka: 36813/B 

 IBAN : SK82 1100 0000 0026 2785 6389  

 Konajúci prostredníctvom : JUDr. Juraj Hatvany, konateľ 

   Ing. Juraj Kmec, konateľ 

 (ďalej len “Predávajúci“) 

 a 

 

1.2. Kupujúci 

Názov :  Obec Kráľová pri Senci 

sídlo :  Kráľová pri Senci 326, 90050 

IČO : 00306061 

IBAN :  SK65 5600 0000 0066 0207 8005   

Konajúci prostredníctvom : JUDr. Dušan Šebok, starosta 

  (ďalej len “Kupujúci“) 

 

1.3. Predávajúci a Kupujúci uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 30 zák. č. 566/2001 Z.z. 

Zákona o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zákon o cenných papieroch“) v spojení s § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 

Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 

zákonník“) túto zmluvu o kúpe cenných papierov (ďalej len “Zmluva“). 

 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA, DEFINÍCIE POJMOV 

2.1. Účastníci Zmluvy uvedení v bode 1.1. a 1.2. Zmluvy sa spoločne ďalej pre účely 

Zmluvy označujú len ako „zmluvné strany“. 

2.2. Obchodná spoločnosť Kráľovský termál, a.s. so sídlom Kráľová pri Senci 327, 90050, 

IČO: 35 958 715, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. 

Sa, vl.č. 3712/B sa ďalej pre účely Zmluvy označuje len ako „Emitent“. 
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2.3. V čase uzavretia Zmluvy bolo základné imanie Emitenta rozdelené na 303 kusov 

akcií na meno v listinnej podobe s tým, že 1 akcia má menovitú hodnotu 1 

759,277701 EUR, 1 akcia má menovitú hodnotu 1 427,338512 EUR a 301 akcií má 

menovitú hodnotu 3 319,391888 EUR. Všetky akcie Emitenta boli v celom rozsahu 

riadne splatené. 

2.4. Predávajúci je majiteľom celkovo 149 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe 

v menovitej hodnote 491 137,22 EUR. 

2.5. Akcie Predávajúceho, ktoré sú predmetom predaja podľa tejto Zmluvy v zmysle bodu 

4.1. sa pre účely Zmluvy ďalej označujú len ako „Akcie“. 

2.6. S prevodom Akcií vyslovilo súhlas valné zhromaždenie Emitenta na zasadnutí dňa 

16.7.2020. 

 

3. PREDMET ZMLUVY 

3.1. Na základe Zmluvy sa: 

3.1.1. Predávajúci zaväzuje predať Kupujúcemu a Kupujúci sa zaväzuje kúpiť od 

Predávajúceho do svojho výlučného vlastníctva Akcie tak, ako sú vymedzené 

v bode 4.1. Zmluvy, a to za kúpnu cenu, spôsobom a  za podmienok ďalej 

uvedených v Zmluve, 

3.1.2. Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu poskytnúť všetku nevyhnutnú súčinnosť 

potrebnú na riadne dosiahnutie účelu sledovaného Zmluvou a plniť si riadne 

a včas všetky svoje záväzky stanovené Zmluvou, 

3.1.3. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu poskytnúť všetku nevyhnutnú súčinnosť 

potrebnú na riadne dosiahnutie účelu sledovaného Zmluvou a plniť si riadne 

a včas všetky svoje záväzky stanovené Zmluvou. 

 

4. PREDMET KÚPY 

4.1 V zmysle bodu 3.1.1. Zmluvy sú predmetom kúpy podľa podmienok Zmluvy Akcie 

 nasledovnej špecifikácie: 

 

Emitent  : Kráľovský termál, a.s. 

IČO   : 35 958 715 

Druh   : kmeňové 

forma   : na meno 

podoba  : listinná 
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 počet akcií                        menovitá hodnota akcií                čísla akcií 

                    11                                  3 319,391888 EUR                   13-23  

                   136                                3 319,391888 EUR                 167-302 

                    1                                   1 759,277701 EUR                     24 

                    1                                    1 427,338512 EUR                    303 

 

4.2 Predávajúci týmto vyhlasuje, že s prevádzanými Akciami ako predmetom kúpy podľa 

 podmienok Zmluvy prevádza na Kupujúceho taktiež všetky práva spojené 

 s vlastníctvom Akcií, a to najmä: 

4.2.1. hlasovacie právo, 

4.2.2. právo na dividendu, 

4.2.3. právo na vyplatenie nerozdeleného zisku vyčleneného na Akcie. 

 

5. ČAS A SPÔSOB PLNENIA 

5.1. V zmysle bodu 3.1.1. Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje najneskôr do 3 dní 

nasledujúcich po podpise Zmluvy oboma zmluvnými stranami previesť Akcie na 

Kupujúceho, a to nasledovným spôsobom: 

5.1.1. odovzdaním Akcií Kupujúcim, 

5.1.2. riadnym rubopisovaním Akcií na meno Kupujúceho, 

5.1.3. zápisom do zoznamu akcionárov Emitenta. 

5.2. Rubopis podľa bodu 5.1.2. Zmluvy musí obsahovať náležitosti vyžadované 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že odovzdanie riadne rubopisovaných Akcií 

Predávajúcim Kupujúcemu bude potvrdené písomným protokolom, ktorý bude 

podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

5.4. V zmysle bodu 5.1.3. Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje bezodkladne po odovzdaní 

Akcií Kupujúcemu zabezpečiť, aby Emitent vykonal zmenu zápisu v zozname 

akcionárov čo najskôr po tom, ako mu bude zmena v osobe akcionára Emitenta 

riadnym spôsobom preukázaná. 

 

6. KÚPNA CENA 

6.1. Kúpna cena predmetu kúpy podľa Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán     

na celkovú sumu 962 880,- EUR (slovom: deväťstošesťdesiatdvatisíc- 

osemstoosemdesiat euro) za všetky prevádzané Akcie podľa Zmluvy (ďalej len 

“Kúpna cena“). 

6.2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Kúpnu cenu bezhotovostne bankovým prevodom na 

určený účet Predávajúceho, a to najneskôr do 7 (slovom siedmych) kalendárnych dní 
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po podpise Zmluvy. Zmluvné strany súhlasia, že Kúpna cena sa považuje za 

zaplatenú pripísaním sumy na účet Predávajúceho. 

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1. Vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou, ak ich táto výslovne neupravuje, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Zákona o cenných papieroch, Obchodného zákonníka 

a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

7.2. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných 

strán písomnými dodatkami k Zmluve podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 

7.3. Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo 

ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť 

ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov 

Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu 

Zmluvy. 

7.4. Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po podpise Zmluvy oboma zmluvnými stranami 1 (jeden) rovnopis. 

7.5. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné 

a zrozumiteľné, pričom dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu 

zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje 

podpisy. 

 

Za Kupujúceho:         Za Predávajúceho:  

 

 

podpis: ..........................................       podpis:  ........................................... 

            JUDr. Dušan Šebok, starosta                     JUDr. Juraj Hatvany, konateľ                        

miesto:  Kráľová pri Senci                     miesto:  Bratislava 

dátum:  17.7.2020                    dátum:   17.7.2020  

 

 

 

       podpis:  ........................................... 

                                   Ing. Juraj Kmec, konateľ                        

                                              miesto:  Bratislava 

                             dátum:   17.7.2020       


