
Zmluva o kúpe cenných papierov  
uzatvorená podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch 

  
  

Čl. I. 
ZMLUVNÉ  STRANY  

  
1.  Obec Ďurďošík 

sídlo: 044 45 Ďurďošík 
      IČO: 324 124 

bankové spojenie: VÚB, a.s.  
číslo účtu: 18226-542/0200 
zastúpená: Iveta Hadašová - starostka obce 
   
Evidencia účtu cenných papierov Obce Ďurďošík 
číslo účtu majiteľa cenných papierov: 30000077 38 79   
Člen Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. pre obec /ďalej len člen 
prevodcu/: 
obchodný názov člena: VÚB, a.s.    
IČO člena: 31320 155 
registračné číslo člena: 5000068      
meno a tel. kontaktnej osoby člena: Roman Futo č.t. 02/50551748 
(ďalej len prevodca) 

a 
 

2.   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  
sídlo: Komenského 50   

      zapísaná v OR: Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 1243/ V 
IČO: 36 570 460   
bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 25500183/7500 

      zastúpená:  Ing. Stanislav Hreha, predseda predstavenstva 
   Ing. Rudolf Kočiško, člen predstavenstva 

 
Evidencia účtu cenných papierov obce (mesta) 
číslo účtu majiteľa cenných papierov: 300000743511 
Člen Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. pre VVS, a.s. /ďalej len člen 
nadobúdateľa/: 
obchodný názov člena: Československá obchodná banka, a.s., 
            pobočka zahraničnej banky v SR   
IČO člena: 30 805 066      
meno a tel. kontaktnej osoby člena: Ing. Vladimír Bocko, 02/5966 8419 
(ďalej len nadobúdateľ )      

 
Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle § 30 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len zákon) túto zmluvu o kúpe zaknihovaných cenných papierov (ďalej len akcie). 
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Čl.II. 
PREDMET ZMLUVY  

  
1. Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod 2 204 kusov kmeňových akcií spoločnosti 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, so sídlom Komenského 50, 042 
48 Košice, IČO 36 570 460, ISIN  SK1110005180 v menovitej  hodnote jednej akcie 
33,19,-€ (slovom tridsaťtri eur a devätnásť eurocentov).   

 
2. Akcie, ktoré sú predmetom prevodu, sú ku dňu uzavretia tejto zmluvy v majetku 

prevodcu. 
 
3. Prevodca prehlasuje, že prevod akcií v zmysle tejto zmluvy platne schválilo obecné 

zastupiteľstvo obce. Výpis z obecného zastupiteľstva je neoddeliteľnou prílohou tejto 
zmluvy.  

 
4. Kúpna cena je 3,32,-€ za jeden kus akcie uvedenej v čl. II ods. 1 tejto zmluvy. Celková 

kúpna cena za kúpu 2 204 kusov akcií je 7 317,28,-€. Nadobúdateľ uhradí kúpnu cenu do 
30 dní odo dňa registrácie prevodu akcií vykonanou členmi prevodcu a nadobúdateľa na 
účet prevodcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 
5. Akcie, ktoré sú predmetom prevodu,  nie sú žiadnym spôsobom zaťažené. 
  

Čl. III. 
PREVOD AKCIÍ 

   
1. Prevádzané akcie v zmysle zákona majú podobu zaknihovaného cenného papiera 

v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej len centrálny depozitár). Akcie 
sú evidované na účte majiteľa cenných papierov - prevodcu. 

 
2. Záväzok previesť zaknihovaný cenný papier je splnený registráciou jeho prevodu 

vykonanou členom nadobúdateľa a členom prevodcu na základe príkazu na registráciu 
prevodu zaknihovaného cenného papiera (ďalej len "príkaz na registráciu prevodu"). 

 
3. Registráciou prevodu zaknihovaného cenného papiera je vykonanie zápisu v zákonom 

ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov, a to na ťarchu účtu 
majiteľa prevodcu a v prospech účtu majiteľa nadobúdateľa. Zápisy na ťarchu a v 
prospech účtov majiteľov je člen nadobúdateľa a člen prevodcu povinný vykonať k tomu 
istému dňu. 

 
4. Príkaz na registráciu prevodu dáva prevodca aj nadobúdateľ členom, u ktorých má 

prevodca alebo nadobúdateľ zriadené účty majiteľa v lehote 20 dní od uzavretia zmluvy. 
 
5. Príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať nižšie uvedené údaje vyplývajúce z tejto 

zmluvy: 
 
 a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo prevodcu, 
 b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nadobúdateľa, 
 c) ISIN a počet kusov cenného papiera, 
 d) údaj o tom, že ide o odplatný prevod, 
 e) cenu, za ktorú sa zaknihovaný cenný papier prevádza, 
 f) právny dôvod prevodu /zmluva o kúpe cenných papierov/ 
           g) obchodné meno a sídlo člena, u ktorého majú otvorený účet majiteľa prevodca a   

nadobúdateľ. 
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6. Člen nadobúdateľa a člen prevodcu vykoná registráciu bez zbytočného odkladu po tom, 
čo obdrží obsahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu od prevodcu aj nadobúdateľa. 

 
Čl.  IV. 

OSOBITNÉ  A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
  

1. Nadobúdateľ a prevodca súhlasia so spôsobom prevodu akcií a zaväzujú sa poskytnúť 
súčinnosť potrebnú k realizácii predmetného prevodu. 

 
2. Na tento zmluvný vzťah sa vzťahujú príslušné ustanovenia citovaného zákona.    
 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení na internetovej stránke Obce Ďurďošík. 
 
4. Prevod akcií nadobúda účinnosť registráciou prevodu členmi prevodcu a nadobúdateľa 

podľa príslušných ustanovení zákona. 
 
5. Vedľajšie ústne dohovory sa nepripúšťajú.  
 
6. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uzavrieť len písomnou formou. 
 
7. V prípade, že k prevodu akcií registráciou u členov prevodcu a nadobúdateľa nedôjde do 

90 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, táto zmluva v plnom 
rozsahu zaniká. Toto ustanovenie je rozväzovacou podmienkou platnosti tejto zmluvy. 

 
8. Táto zmluva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých si jeden ponechá prevodca  

a dve obdŕží nadobúdateľ. 
 
9. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu s jej obsahom podpísali. 
   
  
V Ďurďošíku dňa 25.07.2013 
  
  Prevodca :                                                                          Nadobúdateľ : 
   
 
  
        ......................................... 
                                                                       Ing. Stanislav Hreha 
                                                                         predseda predstavenstva 
........................................................ 
 
                starosta obce       
   ............................................. 
                                                                       Ing. Rudolf  KOČIŠKO 
                                                                        člen predstavenstva 
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