
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 19/8/2021 Dunajská Streda, 26.03.2021 

 

UZNESENIE 

z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 16. marca 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 11. 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. (materiál č. 352/2021/19) 

 

Uznesenie 

č. 383/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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 je 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto 

uznesenia. 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

............................................. 

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


