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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Potreba vybudovania nových svetelných bodov. 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Mesto Leopoldov má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení verejného osvetlenia so spoločnosťou 

FIN.M.O.S., a.s. V zmysle danej zmluvy rozvoj verejného osvetlenia – podľa požiadaviek Mesta – 

patrí do kompetencie spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., pričom týmto nesmú byť dotknuté práva 

a povinnosti Mesta vo vzťahu k verejnému osvetleniu, vyplývajúce z príslušných právnych 

ustanovení.  

Zároveň má Mesto Leopoldov uzatvorenú Zmluvu o prevode akcií  so spoločnosťou 1. slovenská 

úsporová a.s., na základe ktorej Mesto Leopoldov kupuje akcie akciovej spoločnosti FIN.M.O.S., 

a.s. Kúpna cena akcií predstavuje náklady na rekonštrukciu verejného osvetlenia.  

Vzhľadom na rozšírenie verejného osvetlenia je potrebné schválenie financovania investičnej akcie 

cez spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. 

 

Mestu Leopoldov boli doručené dve ponuky na investíciu do siete vereného osvetlenia spolu s 

rozpočtom. 

Ponuka VO-20190602_I. spoločnosti 1. slovenská úsporová, a.s. pojednáva o: 

1. vybudovaní nových svetelných bodov na spojovacej ulici, t.j. osvetlenie chodníka spolu 15 

svetelných bodov: 

- medzi ul. I. Krasku a ul. P. Jilemnického 

- medzi ul. I. Krasku a ul. Kukučínovou 

- medzi ul. J. Kráľa a ul. Kukučínovou 

 

2. Montáži a osadení pilierových rozvádzačov – 10 ks pre kamerový systém na Hlohovskej ceste 

(nový chodník) 

 

3. Vyriešení preťaženosti sústavy verejného osvetlenia centra mesta s oddelením časti verejného 

osvetlenia novovybudovaného parku. 

 

4. Vyriešení preťaženosti sústavy verejného osvetlenia centrálnej časti mesta (t.j. RVO na 

Gucmanovej ulici) s oddelením časti VO ulice Emila Pauloviča a VO chodníka na Hlohoveckej 



ceste. Nakoľko RVO na ul. Emila Pauloviča  momentálne nie je v prevádzke, treba ho upraviť 

a rekonštruovať ako i vytvoriť nové odberné a meracie miesto. 

 

Celková cena investície podľa rozpočtu tejto ponuky predstavuje 30 385,- eur bez DPH (t.j. 

36 462,- eur s DPH). 

 

Ponuka VO-20190602_II. 1. slovenská úsporová, a.s. pojednáva o: 

1. Všetkých vyššie uvedených investíciách 

2. Vybudovaní nasvietenia prechodov pre chodcov na hlavnej ceste vrátane výstražných zariadení: 

- Pranier (pamätník) – nasvietenie prechodu pre chodcov obojstranné s výstražným 

zariadením 

- Katolícky Kostol a Pošta - nasvietenie prechodu pre chodcov obojstranné s výstražným 

zariadením 

- Obchod Chovateľské potreby: nasvietenie prechodu pre chodcov z jednej strany, výstražné 

zariadenie obojstranné. 

 

Celková cena investície podľa rozpočtu tejto ponuky predstavuje 49 775,- eur bez DPH (t.j. 59 

730,- eur s DPH). 

 

Mesto Leopoldov má so spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a. s. uzatvorenú Zmluvu o prevode 

akcií (zmluva o kúpe cenných papierov) zo dňa 07. 03. 2006.  

Zvolený druh investície by predstavoval navýšenie počtu emitovaných akcií a navýšenie ročných 

splátok od roku 2020 do roku 2022 nasledovne: 

 

Ponuka VO-20190602_I. spoločnosti 1. slovenská úsporová, a.s.: 

Rok  Počet emitovaných akcií   Ročné splátky / Kúpna cena 

2020  30 ks      12 564 eur 

2021  30 ks      12 756 eur 

2022  31 ks      12 936 eur 

Spolu  91 ks      38 256 eur 

 

 

Ponuka VO-20190602_II. spoločnosti 1. slovenská úsporová, a.s.: 

Rok  Počet emitovaných akcií   Ročné splátky / Kúpna cena 

2020  50 ks      20 592 eur 

2021  50 ks      20 904 eur 

2022  51 ks      21 216 eur 

Spolu           150 ks      62 712 eur 

 

(S touto skutočnosťou je nevyhnutné počítať pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020 – 2022.) 



 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame Komisii investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia, 

aby obe ponuky ako i ich časti prehodnotila vzhľadom na skutočnú potrebu mesta.  

Návrhy na uznesenie: 

1. MZ schvaľuje investíciu do siete verejného osvetlenia spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. na území 

mesta v rozsahu ponuky č. ............................. zo dňa 2. júna 2019 a poveruje primátorku 

mesta k podpísaniu príslušnej zmluvnej dokumentácie.  

 

2. MZ schvaľuje navýšenie podielu mesta v akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. vo forme 

nákupu ......... ks cenných papierov (akcií) v nominálnej hodnote á 331 eur v celkovej kúpnej 

cene .......................... eur v rozsahu ponuky č. ........................ zo dňa 2. júna 2019 

a poveruje primátorku mesta k podpísaniu príslušnej zmluvnej dokumentácie.  

 

Prílohy: 

Ponuka VO-20190602_I. spoločnosti 1. slovenská úsporová, a.s. 

Ponuka VO-20190602_II. spoločnosti 1. slovenská úsporová, a.s. 


