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Preambula 

 
Hlavným podnikateľským cieľom spoločností 1.slovenská úsporová, a.s. a FIN.M.O.S., a.s. je 
vybudovať v jednotlivých mestách a obciach na Slovensku fungujúcu sieť verejného 
osvetlenia, resp. zrekonštruovať existujúce verejné osvetlenie formou vlastnej investície, 
udržiavať verejné osvetlenie na požadovanej úrovni z hľadiska technického, spotreby 
elektrickej energie, ekologických a estetických požiadaviek a následne zabezpečiť verejné 
osvetlenie v týchto mestách a obciach. 

 
1. Sumarizácia modelu: 

 

Predmetná ponuka predstavuje zámer spoločnosti uskutočniť vlastnú investíciu 

v katastrálnom území mesta Leopoldov podľa výzvy zo dňa 2.5.2018 a ktorá sa týka 

rozvoja verejného osvetlenia (chodník Šulekovo). Za týmto účelom spoločnosť 

zosumarizovala podklady technického a ekonomického charakteru.  

 

S ohľadom na nutný rozsah rekonštrukcie a modernizácie sústavy a s ohľadom na 

ekonomický dopad vykonanej investície na rozpočet mesta, spoločnosť spracovala 

nasledovný návrh investície: 

 

Investícia:   

Čistá výška investície (netto v € bez DPH) 27750,40 
Hrubá výška investície (brutto v € s DPH) 33300,52 
 

Rozsah nákladov na rekonštrukciu siete verejného osvetlenia zahrňuje nasledovné 

položky: 

 

- Svetelno-technická dokumentácia 

- Vybudovanie nových svetelných bodov (19 ks)  

- Stavebné práce, uloženie káblového prepojenia, montážne práce infraštruktúry. 

- Inžinierska činnosť 

- Spracovanie revíznej správy 

-   Úprava pasportizácie  

 

Nasledujúca tabuľka znázorňuje sumy, ktorými je samospráva zaťažená počas doby 

splácania kúpnej ceny akcii (okrem nákladov na prevádzku verejného osvetlenia): 

 

 

 

 



Rok Mesiace 
Počet emitovaných 
akcii v ks 

Nominálna 
cena 
emitovaných 
akcii v € 

Ročné 
splátky 
kúpnej ceny 
akcii v € 

Mesačné splátky 
kúpnej ceny akcii 
v € 

2019 12 41 13 571 € 15 696 € 1 308 € 
2020 12 41 13 571 € 16 044 € 1 337 € 
2021 1 1 331 € 1 368 € 114 € 

 CELKOM 25 83 27 473 € 33 108 €   
 

Pre uvedený variant spoločnosť navrhuje nasledovné termíny schvaľovacieho, 

realizačného a prevádzkového procesu, ktoré majú dopad na zabezpečenie efektívnosti 

predkladaného projektu investície: 

 

Navrhované hodnoty a lehoty 

zmluvného vzťahu  

Podpísanie zmluvy 10.júna 2018 

Termín ukončenia rekonštrukcie Do 31.10.2018 

 

2. Financovanie 

Naša spoločnosť sa zaväzuje financovať rekonštrukciu v plnej miere. 

Naša spoločnosť ponúka garantované služby pre samosprávu za paušálne poplatky, ktoré 

sa aktualizujú v prípade zvýšenia inflácie, resp. rozhodnutia ÚRSO, t.j. neovplyvniteľné 

z našej strany.  

Náklady na údržbu nezahrňujú náklady, spojené s odstránením porúch na zariadeniach, 

nedotknutých investíciou našej spoločnosti a z titulu úmyselného poškodenia zariadení 

VO, resp. havárii.  

 

3. Poplatok za poskytnutie verejného osvetlenia 

Poplatky za poskytnutie verejného osvetlenia sa riadia ustanoveniami platnej Zmluvy 

o zabezpečení verejného osvetlenia.  

 

4. Platnosť ponuky 

Naša ponuka platí do 31.5.2018. 

 

5. Súhrn 

Pre účely začatia prác je potrebné prijať nasledovné uznesenia zastupiteľstva: 

 Zastupiteľstvo schvaľuje investíciu do siete verejného osvetlenia spoločnosti 

FIN.M.O.S. a.s. na území mesta v rozsahu ponuky VO-20180510 zo dňa 10. mája 



2018 a poveruje primátorku mesta k podpísaniu príslušnej zmluvnej 

dokumentácie. 

 Zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie podielu mesta v akciovej spoločnosti 

FIN.M.O.S. vo forme nákupu 83 ks cenných papierov (akcii) v nominálnej hodnote 

á 331,00 € v celkovej kúpnej cene 33108,00 € v rozsahu ponuky VO-20180510 zo 

dňa 10. mája 2018 a poveruje primátorku mesta k podpísaniu príslušnej zmluvnej 

dokumentácie. 

 

       Ing. Peter SCHRAMM 

       Predseda predstavenstva 

 


