
  

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  ... /2021/19 

19. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

19. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban  

        

 

Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva mesta Dunajská Streda k akciám 

spoločnosti FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094. 

Javaslat Dunaszerdahely Városnak a FIN.M.O.S., rt. részvényei tulajdonjogának az 

átruházására. 

  

Predkladá:     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedná:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:     Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:    

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. odplatný prevod vlastníckeho práva mesta Dunajská Streda, IČO: 

00305 383 k akciám spoločnosti FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná 

cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094, registrácia: 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 

č. 3541/B, emitovaným uvedenou spoločnosťou ako aj prevod 

všetkých práv a povinností vyplývajúcich z týchto akcií na 

kupujúceho 1. slovenská úsporová, a. s. , sídlo: Pekná cesta 19, 

831 05  Bratislava, IČO: 35 921 111, registrácia: Obchodný 

register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3526/B,  

a to za kúpnu cenu celkom 330 981,00 eur. Identifikácia 

prevádzaných cenných papierov: 

a)  podoba akcií: listinné akcie; 

b) forma akcií: akcie na meno; 

c) druh akcií: kmeňové akcie, séria  A; 

d) jednotlivé akcie: 

- 8 kusov kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. 

A7/251/2010 - A7/258/2010, ktoré boli vydané v 7. emisii, 

- 6 kusov kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. 

A8/291/2011 – A8/296/2011, ktoré boli vydané v 8. emisii, 



  

- 4 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. 

A9/321/2012 - A9/324/2012, ktoré boli vydané v 9. emisii, 

- 3 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. 

A10/321/2013 - A10/323/2013, ktoré boli vydané v 10. emisii, 

- 3 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. 

A11/411/2014 - A11/413/2014, ktoré boli vydané v 11. emisii, 

- 3 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. 

A12/I412/2015 - A12/414/2015, ktoré boli vydané v 12. emisii, 

- 4 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. 

A13/441/2016 - A13/444/2016, ktoré boli vydané v 13. emisii, 

- 3 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. 

A14/476/2017 - A14/478/2017, ktoré boli vydané v 14. emisii. 

 

2. bezodplatné postúpenie peňažnej pohľadávky mesta Dunajská 

Streda voči spoločnosti FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 

831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094,  na zaplatenie kúpnej ceny 

prevádzaných akcií vo výške 330 981,00 eur na spoločnosť 

Municipal Real Estate, s.r.o., Alžbetínske nám. 1206, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 46 313 834. 

 

3. bezodplatné postúpenie práva mesta Dunajská Streda na 

odkúpenie zariadení verejného osvetlenia vyplývajúce zo Zmluvy 

o zabezpečení verejného osvetlenia uzavretej medzi mestom 

Dunajská Streda a spoločnosťou FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná 

cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094, spoločnosti 

Municipal Real Estate, s.r.o., Alžbetínske nám. 1206, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 46 313 834. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  primátora  

     na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z bodu A/  tohto uznesenia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marec 2021 

2021 március 



  

Dôvodová správa 

 

Mesto Dunajská Streda a spoločnosť FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 

Bratislava, IČO: 35 925 094 uzatvorili dňa 7.3.2006 Zmluvu o zabezpečení verejného 

osvetlenia. 

Mesto Dunajská Streda a spoločnosť 1. slovenská úsporová, a. s. , Pekná cesta 19, 831 

05  Bratislava, IČO: 35 921 111, uzatvorili dňa 7.3.2006 Zmluvu o kúpe cenných papierov 

v znení dodatku zo dňa 1.12.2008.Týmto spôsobom mesto Dunajská Streda získalo celkom 

3794 ks  akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 

925 094 v celkovej hodnote 1.259.342,42 eur. 

 Dunajská Streda výpoveďou zo dňa 4.3.2020 vypovedalo Zmluvu o zabezpečení 

verejného osvetlenia, ktorej platnosť končí dňom 1. apríla 2021. 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda uznesením č. 344/2020/17 zo dňa 8. decembra 2020 

zverilo prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Dunajská Streda mestskej spoločnosti 

Municipal Real Estate, s.r.o., Alžbetínske nám. 1206, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

46 313 834 od 2.4.2021. 

Spoločnosť 1. slovenská úsporová, a.s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 

35 921 111 ponúkla mestu Dunajská Streda odkúpenie kmeňových akcií spoločnosti: 

FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094, emitovaným 

spoločnosťou FIN.M.O.S., a. s. ako aj prevod všetkých práv a povinností z týchto akcií 

vyplývajúcich, na kupujúceho v počte 3794 kusov za kúpnu cenu celkom 330 981,00 eur.  

Trhová kúpna cena akcií bola určená znaleckým posudkom. 

Spoločnosť FIN.M.O.S., a.s., má vo vlastníctve niektoré zariadenia verejného 

osvetlenia, ktoré vybudovalo počas prevádzkovania verejného osvetlenia t.j. počas platnosti 

vyššie uvedenej Zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia zo dňa 7.3.2006. Tieto zariadenia 

sú nevyhnutné na ďalšie prevádzkovanie verejného osvetlenia mesta, preto je potrebné, aby  

tieto zariadenia prevzala priamo spoločnosť Municipal Real Estate, s.r.o. ako nový 

prevádzkovateľ verejného osvetlenia vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. 

Trhová kúpna cena zariadení verejného osvetlenia bola určená znaleckým posudkom. 

Následne spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. prevedie svoju peňažnú pohľadávku voči 

spoločnosti Municipal Real Estate, s.r.o. na zaplatenie kúpnej ceny zariadení verejného 

osvetlenia na spoločnosť 1. slovenská úsporová a.s. 

Záverom spoločnosť 1. slovenská úsporová a.s., a spoločnosť Municipal Real Estate, 

s.r.o. uzatvoria dohodu o vzájomnom započítaní svojich pohľadávok (po splatnosti 

pohľadávok), predmetom ktorej bude  

1. na jednej strane peňažná pohľadávka spoločnosti 1. slovenská úsporová v sume 

330 981,00 eur na zaplatenie kúpnej ceny zariadení verejného osvetlenia  

2. na druhej strane pohľadávka spoločnosti Municipal Real Estate, s.r.o. v sume 

330 981,00 eur na zaplatenie kúpnej ceny prevedených akcií emitenta FIN.M.O.S. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v konečnom dôsledku nedôjde k finančnému plneniu ani 

z jednej strany. 

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

 

Komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť. 

Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť. 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP  


