ZMLUVA O KÚPE CENNÝCH PAPIEROV
(ďalej len „Zmluva“) uzavretá v súlade s § 30 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(zákon o cenných papieroch) a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
IČ DPH:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ Magistrátu, na základe
plnomocenstva
00603481
xxx
xxx
nie je platca

(ďalej len „Predávajúci“)
a
Kupujúci:
Sídlo:

Zastúpený:
Reg. č.:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
DIČ:
IČ DPH:

BUDAMAR TRANSPORT LIMITED
The Baltic Exchange, 38 St Mary Axe, Londýn EC3A 8BH, Veľká Británia

(predchádzajúce sídlo 63 Raleigh Drive, Whetstone, London N20
OUZ, Veľká Británia)
Colin F. C. Souter, riaditeľ
3996955
xxx
xxx
766 8580 73
GB766858073

(ďalej len „Kupujúci“)
(spolu v texte aj ako „zmluvné strany“)
Článok I
Preambula
1. Predávajúci a Kupujúci sú akcionármi akciovej spoločnosti Slovenská plavba a prístavy
a.s., so sídlom Horárska 12, 815 24 Bratislava, IČO: 35705671, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 1249/B.
2. Predávajúci je majiteľom kmeňových akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s.
na meno v počte 178 430 ks (slovom stosedemdesiatosemtisícštyristotridsať kusov),
v celkovej menovitej hodnote 4 549 965,00 EUR (slovom štyri milióny

päťstoštyridsaťdeväťtisícdeväťstošesťdesiatpäť eur). Menovitá hodnota jednej akcie je
25,50 EUR (slovom dvadsaťpäť eur a päťdesiat centov).
Článok II
Predmet Zmluvy
1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho previesť na Kupujúceho cenné papiere
špecifikované v bode 2. toho článku Zmluvy so všetkými právami s nimi spojenými
a záväzok Kupujúceho kúpiť akcie a zaplatiť za ne Predávajúcemu kúpnu cenu
dohodnutú v článku III Zmluvy.
2. Prevádzané cenné papiere:
Emitent: Slovenská plavba a prístavy a.s., Horárska 12, 815 24 Bratislava,
IČO: 35705671
ISIN: SK1110012186
Druh: kmeňové akcie
Forma: na meno
Podoba: zaknihované
Počet akcií: 178 430 kusov
Menovitá hodnota 1 akcie: 25,50 EUR
Celková menovitá hodnota prevádzaných akcií: 4 549 965,00 EUR
Dátum emisie: 12.6.1998
(ďalej len „Akcie“).
3. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným majiteľom Akcií, je oprávnený s nimi voľne
disponovať, vykonávať všetky práva s nimi spojené a Akcie nie sú zaťažené právami
tretích osôb.
4. Odplatný prevod Akcií z Predávajúceho na Kupujúceho bol schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1496/2014 zo dňa 27.3.2014.
Článok III
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej ceny za Akcie vo výške 800 000,00 EUR (slovom
osemstotisíc eur).
2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu v lehote sedem (7) pracovných
dní odo dňa podania príkazu na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov
podľa čl. IV bodu 2. Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu
Predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
Článok IV
Prevod Akcií
1. Predávajúci sa zaväzuje previesť Akcie na Kupujúceho a Kupujúci sa zaväzuje kúpiť
tieto Akcie. Záväzok podľa predchádzajúcej vety je splnený registráciou prevodu Akcií,

vykonanou Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. alebo jeho členom na
základe príkazu na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov, t. j. vykonaním
zápisu v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov cenných papierov, a to na ťarchu
majetkového účtu Predávajúceho a v prospech majetkového účtu Kupujúceho k tomu
istému dňu.
2. V lehote desať (10) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy podľa čl. VI
bodu 1. Zmluvy sú obidve zmluvné strany za účelom splnenia tohto záväzku povinné
podať príkaz na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov Centrálnemu
depozitárovi cenných papierov SR, a.s., u ktorého majú zriadené účty majiteľa.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať všetky právne a iné úkony potrebné na to, aby sa
prevod Akcií podľa tejto Zmluvy uskutočnil riadne a bez zbytočného odkladu a zaväzujú
sa poskytnúť si za týmto účelom potrebnú súčinnosť.
Článok V
Odstúpenie od zmluvy
1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak mu Kupujúci nezaplatí kúpnu cenu za
Akcie v súlade s čl. III Zmluvy.
2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Predávajúci na neho neprevedie Akcie v
lehote podľa článku IV Zmluvy.
3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je v zmysle čl. 4.2 bodu 2. Stanov spoločnosti
Slovenská plavba a prístavy a.s. oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zmluva
nenadobudne účinnosť do 3 mesiacov po jej uzatvorení.
4. V prípade odstúpenia od Zmluvy sú zmluvné strany povinné vrátiť si navzájom
poskytnuté plnenia.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň
nasledujúci po dni, kedy valné zhromaždenie spoločnosti Slovenská plavba a prístavy
a.s., v súlade s čl. 4.2 Stanov spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. v platnom
znení, udelí súhlas s prevodom Akcií podľa tejto Zmluvy.
2. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je povinný zverejniť túto Zmluvu
bezodkladne po jej uzatvorení na svojom webovom sídle v zmysle ustanovenia § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na túto Zmluvu sa vzťahujú
príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Obidve Zmluvné strany sú povinné písomne informovať druhú zmluvnú stranu
o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na riadnu realizáciu tejto Zmluvy.
5. Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to
ostatných ustanovení tejto Zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť
neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne
zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
6. Akákoľvek zmena alebo doplnok k tejto Zmluve môže byť urobený len vo
forme písomného dodatku po odsúhlasení obidvomi Zmluvnými stranami.
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každá
zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch.
8. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, vyhlasujú, že jej ustanoveniam rozumejú a že
vyjadruje ich slobodnú a skutočnú vôľu a proti jej obsahu a forme nemajú žiadne
námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 10.4.2014
Za predávajúceho:

v. r.
-----------------------------------------------Mgr. Rastislav Gajarský
riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava
na základe plnomocenstva

V Bratislave, dňa 10.4.2014
Za kupujúceho:

v. r.
------------------------------------------Colin F. C. Souter
riaditeľ

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

PLNOMOCENSTVO
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava,
IČO: 00 603 481, zastúpené Milanom Ftáčnikom, primátorom (ďalej len „Splnomocniteľ“)
ako jeden z akcionárov spoločnosti:
Slovenská plavba a prístavy a.s., so sídlom Horárska 12, 815 24 Bratislava, IČO: 35 705 671, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 1249/B (ďalej len
„Spoločnosť“)
týmto splnomocňuje
Mgr. Rastislava Gajarského, riaditeľa Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava,
rodné číslo: xxx, číslo OP: xxx, trvale bytom: xxx (ďalej len „Splnomocnenec“),
na uzatvorenie zmluvy o kúpe cenných papierov medzi Splnomocniteľom ako predávajúcim
a spoločnosťou BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, The Baltic Exchange, 38 St Mary Axe, Londýn
EC3A 8BH, Veľká Británia, ako kupujúcim, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva ku
kmeňovým zaknihovaným akciám Spoločnosti v počte 178 430 ks, v menovitej hodnote 25,50 EUR/ 1
akcia, ISIN: SK1110012186, za kúpnu cenu 800 000,00 EUR (slovom: osemstotisíc eur);
ako aj na vykonávanie ďalších úkonov, nevyhnutných na uskutočnenie platného a účinného prevodu
vlastníckeho práva k predmetným cenným papierom.

V Bratislave, dňa 9. apríla 2014
V mene Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava

_______________v.r._______________
Milan Ftáčnik
primátor

Toto plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu dňa 9. apríla 2014

_______________v.r._______________
Mgr. Rastislav Gajarský

