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DODATOK č. 1 

K DOHODE O UKONČENÍ ZMLUVY O ZABEZPEČENÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA 

uzatvorený 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 dodatku 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa .................... „Dohodu o ukončení zmluvy o zabezpečení 

verejného osvetlenia“ (ďalej len „dohoda“). 

1.2 Vzhľadom na to, že z dôvodu časovej tiesne môže nastať stav, že Mesto nestihne 

zabezpečiť prevzatie odberných miest elektriny podľa podmienok dohody v termíne 

podľa bodu 1.10 dohody, zmluvné strany sa dohodli na doplnení nasledovného nového 

bodu 1.11 do textu dohody: 

„V prípade, ak nebude zo strany Mesta možné najneskôr v termíne podľa bodu 1.10 

tejto dohody zabezpečiť zmenu odberateľa elektriny v odberných miestach elektriny 

dodávanej do sústavy verejného osvetlenia, bude dodávka elektriny do týchto 

odberných miest aj po 1.1.2023 dočasne naďalej zabezpečovaná podľa pôvodných 

podmienok zmluvy so spoločnosťou FIN.M.O.S., a to až do doby skutočného prevzatia 

týchto odberných miest Mestom.“ 

1.3 Ostatné ustanovenia dohody, ktoré sa netýkajú prevzatia odberných miest elektriny 

a zabezpečenia dodávky elektriny do týchto odberných miest, zostávajú týmto 

dodatkom nedotknuté. 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

2.1 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia a je 

platný do 31.12.2023. 
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2.2 Tento dodatok je možné meniť iba formou ďalších písomných dodatkov k dohode 

podpísaných všetkými jeho účastníkmi. 

2.3 Dodatok sa uzatvára v 2 rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení dostane každý 

jeho účastník. 

2.4 Účastníci dodatku vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 

znak svojho súhlasu s ním tento dodatok 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 


