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ZMLUVA O KÚPE AKCIÍ 

spoločnosti FIN.M.O.S. a. s. 

uzavretá podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a ustanovení § 19 a nasl. a § 30 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných 

papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov 

medzi 

 

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 „predávajúci“) 

 

a 

 

1. slovenská úsporová, a. s.  
sídlo:  Pekná cesta 19, 831 05  Bratislava 
IČO: 35 921 111 
DIČ:  2021968432 
IČ DPH: SK2021968432 
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 

3526/B 
v mene ktorej koná: Ing. Peter Schramm, predseda predstavenstva  

 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva predávajúceho 

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 (ďalej len „emitent akcií“), emitovaným emitentom akcií 

a špecifikovaným v Článku II. tejto zmluvy, ako aj prevod všetkých práv a povinností 

z týchto akcií vyplývajúcich, na kupujúceho. 

1.2 Kupujúci sa zaväzuje za prevod vlastníctva akcií zaplatiť predávajúcemu dohodnutú 

kúpnu cenu.  

II. 

Identifikácia prevádzaných cenných papierov 

 

2.1 Prevádzané cenné papiere:  

a) emitent akcií: 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; 

b) podoba akcií: listinné akcie; 

c) forma akcií: akcie na meno; 

d) druh akcií: kmeňové akcie, séria  A; 
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e) počet prevádzaných akcií: 791 ks; 

f) menovitá hodnota jednej akcie: 331,00 EUR; 

g) menovitá hodnota všetkých prevádzaných akcií: 261.821,00 EUR; 

h) výška základného imania spoločnosti: 14.511.343,00 EUR; 

i) poradové čísla prevádzaných akcií, vrátane hromadných akcií, nahradzujúcich 

jednotlivé akcie: 

- ........................... 

 

III. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

3.1 Predávajúci vyhlasuje, že prevádzané akcie sú v jeho výlučnom vlastníctve, jeho právo 

nakladať s nimi nie je nijako obmedzené, neviaznu na nich žiadne záložne práva a nie 

sú ani inak zaťažené právom tretej osoby. 

3.2 Predávajúci je povinný najneskôr do 15.1.2023 odovzdať kupujúcemu všetky akcie 

(hromadné akcie), ktorých prevod je predmetom tejto zmluvy, na ktorých predávajúci 

zároveň pri ich odovzdaní rubopisom prevedie všetky práva a povinnosti z nich 

vyplývajúce na kupujúceho. 

3.3 Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu potrebnú súčinnosť pri zápise zmeny 

vlastníka akcií do zoznamu akcionárov emitenta akcií.  

3.4 Zmluvné strany sa vzhľadom na predchádzajúcu vzájomnú komunikáciu zmluvných 

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

vysporiadané a urovnané akékoľvek vzájomné nároky a záväzky zmluvných strán 

súvisiace s uzatvorením a ukončením zmluvy o prevode akcií zo dňa 7.3.2006 v znení 

dodatkov a jej plnením, ako aj akékoľvek iné vzájomné nároky a záväzky zmluvných 

strán vyplývajúce z prevodov akcií emitenta FIN.M.O.S., a.s. 

 

IV. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

4.1 Kúpnu cenu za všetky prevádzané akcie určili zmluvné strany vzájomnou dohodou vo 

výške 117.573,00 EUR (slovom stosedemnásťtisíc päťstosedemdesiattri eur).  

4.2 Kúpna cena je splatná v celej výške najneskôr do 31.1.2023. 

 

V. 

Vlastnícke právo 

 

5.1 Kupujúci sa stáva vlastníkom akcií podpísaním rubopisu predávajúcim a fyzickým 

odovzdaním akcií (hromadných akcií) kupujúcemu. 

5.2 Voči emitentovi akcií je prevod akcie účinný zápisom zmeny majiteľa akcií do zoznamu 

akcionárov na základe preukázania prevodu kupujúcim. 

 



- 3 - 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

6.2 Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa vykonajú formou písomných dodatkov podpísaných 

obomi zmluvnými stranami. 

6.3 Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, po jednom pre každú zo zmluvných strán 

a jeden pre emitenta akcií. 

6.4 Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sa s jej obsahovými náležitosťami riadne oboznámili, 

dohodnutým podmienkam porozumeli a na znak svojho slobodného a vážneho súhlasu 

s nimi túto zmluvu podpísali. 

 

 

V Leopoldove, dňa  

 

 

 

 

_____________________________ 

Mesto Leopoldov 

Mgr. Terézia Kavuliaková 

primátorka mesta 

 

 

 

V Bratislave, dňa  

 

 

 

 

_____________________________ 

1. slovenská úsporová, a. s. 

Ing. Peter Schramm 

predseda predstavenstva 

 

Emitent akcií - spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. potvrdzuje doručenie tejto zmluvy spoločnosti 

dňa ...................... 

 

 

 

_____________________________ 

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

Ing. Peter Schramm 

predseda predstavenstva 

 


