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DOHODA  

O UKONČENÍ ZMLUVY O ZABEZPEČENÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA 

uzatvorená medzi: 

 

 

FIN.M.O.S., a. s.  
sídlo:  Pekná cesta 19, 831 05  Bratislava 
IČO: 35 925 094 
DIČ:  2021972799 
IČ DPH: SK2021972799 
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 

3541/B 
v mene ktorej koná: Ing. Peter Schramm, predseda predstavenstva 
 

(ďalej len „FIN.M.O.S.“) 

a 

Mesto Leopoldov 
sídlo: Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov 
IČO: 00 312 703 
DIČ: 2021268095 
v mene ktorého koná: Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka mesta 
 

(ďalej len „Mesto“) 

 

I. 

Predmet dohody 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 6.3.2006 Zmluvu o zabezpečení verejného osvetlenia 

v znení neskorších dodatkov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok 

FIN.M.O.S. uskutočniť na vlastné náklady investíciu do zariadení verejného osvetlenia 

a poskytovať pre samosprávu prostredníctvom modernizovaného zariadenia službu - 

prevádzkovanie verejného osvetlenia. 

1.2 Zmluvné strany sa dohodli na skončení zmluvy, a to ku dňu 31.12.2022. 

1.3 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že žiadna zo zmluvných strán neporušila svoje 

zmluvné povinnosti a k skončeniu zmluvy došlo na základe vzájomnej dohody. 

1.4 Dňom skončenia zmluvy zanikajú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo 

zmluvy. Tým nie sú dotknuté nároky FIN.M.O.S. na zaplatenie ceny za služby 

poskytnuté Mestu na základe zmluvy do 31.12.2022. 

1.5 Dňom 1.1.2023 FIN.M.O.S. odovzdáva a Mesto preberá zariadenia verejného 

osvetlenia, inštalované spoločnosťou FIN.M.O.S. na území Mesta na základe zmluvy, 

do vlastníctva Mesta spolu s ich príslušenstvom vybudovaným ako súčasť investície, 

a to v stave tak, ako stoja a ležia ku dňu prevzatia.  

1.6 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena zariadení verejného osvetlenia, ktoré 

FIN.M.O.S. prevedie dňom 1.1.2023 do vlastníctva Mesta bude vo výške 117.573,00 

EUR (slovom stosedemnásťtisíc päťstosedemdesiattri eur) bez dane z pridanej hodnoty 

(DPH). Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH podľa právnych predpisov účinných 

v čase vzniku zdaniteľného plnenia. 
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1.7 Kúpna cena v celej výške vrátane DPH je splatná do 31.1.2023, na základe faktúry 

vystavenej spoločnosťou FIN.M.O.S. a doručenou Mestu. 

1.8 Dňom 1.1.2023 Mesto preberá zodpovednosť za správu, prevádzku, opravy 

a komplexnú údržbu modernizovaného verejného osvetlenia, vrátane prevzatia 

odberných miest a zabezpečenia dodávky elektriny vo vlastnom mene, na vlastný účet 

a vlastné nebezpečenstvo.  

1.9 Mesto je povinné si zabezpečiť vo vzťahu k odberným miestam elektriny dodávanej do 

sústavy verejného osvetlenia uzatvorenie zmlúv o pripojení a distribúcii s príslušným 

prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektriny a o dodávke elektriny s dodávateľom 

elektriny podľa svojho výberu, a to do 31.12.2022, najneskôr však s dostatočným 

časovým predstihom podľa podmienok stanovených prevádzkovateľom distribučnej 

sústavy tak, aby k uvedenému dátumu mohli byť tieto odberné miesta prevzaté 

Mestom. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si včas aj ostatnú potrebnú súčinnosť 

na to, aby s účinnosťou od 1.1.2023, 0:00 hod. došlo k zmene odberateľa elektriny na 

predmetných odberných miestach na Mesto. 

1.10 Zmluvné strany sa vzhľadom na predchádzajúcu vzájomnú komunikáciu zmluvných 

strán dohodli, že touto dohodou sú spôsobom v nej uvedeným v celom rozsahu 

vysporiadané a urovnané akékoľvek vzájomné nároky a záväzky zmluvných strán 

súvisiace s uzatvorením a ukončením zmluvy a jej plnením, ako aj akékoľvek iné 

vzájomné nároky a záväzky zmluvných strán vyplývajúce z modernizácie a 

prevádzkovania sústavy verejného osvetlenia na území Mesta spoločnosťou FIN.M.O.S 

do 31.12.2022. 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

2.1 Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

2.2 Uzatvorenie tejto zmluvy bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta 

Leopoldov č. ............... zo dňa ................ 

2.3 Prevod majetku podľa tejto dohody bol schválený na základe Uznesenia č. 3 valného 

zhromaždenia spoločnosti FIN.M.O.S. konaného dňa 30.3.2021. 

2.4 Túto dohodu je možné zmeniť výlučne písomnou formou. 

2.5 Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 

jednom vyhotovení. 

2.6 Účastníci si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojho slobodného 

a vážneho súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. 

 

V Bratislave, dňa  

 

 

 

_____________________________ 

FIN.M.O.S., a.s. 

Ing. Peter Schramm 

predseda predstavenstva 

  

V Leopoldove, dňa  

 

 

 

_____________________________ 

Mesto Leopoldov 

Mgr. Terézia Kavuliaková 

primátorka mesta 


