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OZNÁMENIE 

 

 

 
O zámere previesť obchodný podiel ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 

9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov 

takto: 

- Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45  Horný Vadičov, IČO: 00314030 ako 

spoločník s 50 % majetkovou účasťou v spoločnosti Agrofarma Vadičov, s.r.o. 023 45 Horný 

Vadičov 630, IČO: 45 254 737 má zámer odpredať obchodný podiel (nominálne vyjadrenie 

zodpovedajúce vkladu spoločníka v sume 3.000,- €) spoločnosti Energostav SK s.r.o., Horný 

Vadičov 630, 023 45 Horný Vadičov, IČO: 46 556 958 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

za cenu 3.000,- €. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnostiach, že majetková účasť obce Horný 

Vadičov v spoločnosti Agrofarma Vadičov s.r.o., 023 45 Horný Vadičov 630, IČO: 

45 254 737 pre obec nemá žiadny finančný ani nefinančný prínos, nemá verejnoprospešný 

charakter, prostredníctvom tejto spoločnosti sa neplnia žiadne úlohy obce, ďalšie zotrvanie 

účasti v predmetnej spoločnosti by znamenalo riziko nemožnosti nadobudnutia miestnych 

komunikácii do vlastníctva obce, ako aj riziko, že od obce by si táto spoločnosť uplatňovala 

nájomné za miestne komunikácie, čo by obec finančne ohrozilo. Práve záujem 

o nevysporiadané miestne komunikácie je prioritou, ktorú by mala obec  sledovať. 

Treba tiež podotknúť, že zánikom mandátu starostu Vladimíra Káčeríka ako bývalého 

starostu, stratila obec možnosť ovplyvňovať dianie v spoločnosti Agrofarma Vadičov, s.r.o. 

prostredníctvom konateľa, ktorý rozhoduje o riadení spoločnosti. Nového konateľa si nemôže 

zvoliť bez súhlasu druhého spoločníka – Energostav SK. 

Ďalšou skutočnosťou dôvodu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že spoločník 

Energostav SK, s.r.o. Horný Vadičov 630, 023 45 Horný Vadičov, IČO: 46 556 958 si 

uplatnil na odkúpenie obchodného podielu predkupné právo v zmysle článku 33 spoločenskej 

zmluvy, čo vylučuje prevod obchodného podielu tretej osobe. 

 

 
Dátum zverejnenia zámeru: 15.5.2018 

 

Spôsob zverejnenia: web stránka obce www.hornyvadicov.sk  

úradná tabuľa obce Horný Vadičov  

 

 

 
         Miroslav Kubík 

              zástupca starostu obce 

 

V Hornom Vadičove 15.5.2018 
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