
Mesto Krupina, Svätotroji čné námestie 4/4, 963 01 Krupina, I ČO: 00320056  

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NÁVRH  UZNESENIA 
 

na schválenie 
 

Mestskému zastupiteľstvu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vypracovali 
a predkladajú:                                                                        

 
JUDr. Ela Kocková, právny zástupca 
Ing. Žaneta Maliniaková, vedúca oddelenia 
správy majetku mesta 
Ing. Katarína Slúková,  
vedúca ekonomického oddelenia  

 
Prerokované na Komisii rozvoja mesta: 
K prerokovaniu na MsZ:  
 

 
12.10.2021 
27.10.2021 
   

 
 
 



  

 
 

2 

Doplnené  informácie vo veci ukončenia zmluvného vzťahu medzi Mestom Krupina a  
spoločnosťou FIN.M.O.S. a.s., na základe požiadavky z Komisie rozvoja mesta. 
 

Správa 
k zmluvným vzťahom Mesta Krupina a spoločnosti FIN.M.O.S. a.s.: 

 
FIN.M.O.S. je akciovou spoločnosťou  ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s 
určitou menovitou hodnotou. Podľa výpisu z obchodného registra základné imanie spoločnosti činí 
14 511 343 EUR , v rozsahu splatenia: 100%.  
Akcie:    
Počet: 6900 ks 
Druh: kmeňové 
Podoba: listinné 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 33 EUR 
 
Počet: 43153 ks 
Druh: kmeňové 
Podoba: listinné 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 331 EUR 
 
Mesto Krupina vlastní 1685 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie: 331,00 Eur, spolu v sume  
557.735,- €. 

Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za 
záväzky spoločnosti. V prípade, že akciová spoločnosť vytvorí dlh, akcionár nie je povinný tento dlh 
splatiť, pretože neručí za záväzky akciovej spoločnosti. Akciová spoločnosť nemôže prinútiť 
akcionára aby jej finančne pomohol pri splácaní dlhu. Po zániku spoločnosti však akcionár ručí do 
výšky svojho podielu na likvidačnom zostatku t.j. akciami. Môže sa preto stať, že pri likvidačnom 
konaní akciová spoločnosť použije celý podiel akcionára na  vyplatenie svojich záväzkov. Táto 
skutočnosť sa však netýka spoločnosti FIN.M.O.S. a.s.  

- Mesto Krupina uzavrelo so spoločnosťou FIN.M.O.S. a.s. Zmluvu o zabezpečení 
verejného osvetlenia, vrátane 10 dodatkov a s. 1. slovenskou úsporovou, a. s., sídlo: 
Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 921 111 Zmluvu o kúpe akcií spoločnosti 
FIN. M.O.S. a.s., vrátane jej 8 dodatkov, ktorými sa upravil predmet kúpy v celom 
rozsahu.  

Zmluvou o zabezpečení verejného osvetlenia sa spoločnosť zaviazala na vlastné náklady uskutočniť 
investíciu šetriacu energie  všetkých zariadení VO pariacich mestu a poskytovať prevádzkovanie 
verejného osvetlenia. Mesto Krupina sa zaviazalo pravidelne v dohodnutej výške uhrádzať cenu za 
výkony a služby poskytované za údržbu a prevádzku siete VO vrátane dodávky el. energie  
a uzavrieť zmluvu o kúpe - prevode akcií s 1. slovenskou úsporovou a.s. 

Podľa čl. III. ods. 5 Zmluvy o zabezpečení VO strategickým cieľom spoločnosti bolo vytvoriť takú 
a.s. za účasti miestnych samospráv, ktorá je schopná využívať výhody vzniknuté na základe 
otvorenia trhu s el. energiou a pre mestá poskytovať výhody pri zaobstarávaní el. energie, ktoré by 
mesto vzhľadom na svoje odbery menšieho objemu nebolo schopné dosiahnuť. 
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Podľa čl. V. ods. 5 zmluvy predmet majetku, ktorý vznikne investovaním spoločnosti bude tvoriť 
majetok spoločnosti a v prípade záujmu mesta o nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta, bude 
prevedený za podmienok stanovených osobitnou zmluvou. Podľa Dodatku  č. 2 je spoločnosť 
povinná tento majetok previesť osobitnou kúpnou zmluvou v cene rovnajúcej sa zostatkovej hodnote 
majetku. 

Jednotlivými dodatkami k zmluve bol aktualizovaný  objem investície, pričom konečná výška 
investície dosiahla sumu 994.294,- € a úmerne k tomu sa upravovala lehota zákazu výpovede. 
V súčasnosti je podľa Dodatku č. 7 lehota zákazu výpovede stanovená na 146 mesiacov s 2 ročnou 
výpovednou lehotou pre mesto, avšak spoločnosť môže zmluvu vypovedať v jednoročnej výpovednej 
lehote. Podľa Dodatku č. 10 počet prevádzkovaných svietidiel vo vlastníctve spoločnosti je 707 ks,  
(údržba) a 725 ks (dodávka el. energie). 18 ks svietidiel je vo vlastníctve mesta. 

Mestu Krupina bol odovzdaný pasport VO v roku 2010 a v roku 2018. Pasport  VO z roku 2018 
neobsahuje grafickú časť(mapu) s údajmi svetelného bodu (typ stožiaru, výložníka a svietidla, zdroj, 
počet a miesto napojenia), fotodokumentáciu bodov VO a rozvádzačov. 

Očakávané výhody mesta zo zmluvného vzťahu:  

- zhodnotenie VO bez úverového zaťaženia mesta 
- zabezpečenie údržby, ktorej poplatok bol dojednaný v tarife 490,4 Sk/1 svetelný bod bez 

DPH, ročne aktualizovaný podľa miery inflácie, koncom účtovného obdobia má mesto nárok 
na dobropisovanie 50 % účtovného zostatku ( po odpočte 20 % paušálu  z objemu ročných 
nákladov na údržbu v prospech spoločnosti) nákladov na zaplatené služby za údržbu 

- dodávka el. energie s dodávateľom el. energie, ktorý má najvýhodnejšiu ponuku – čl. VIII 
ods. 1 zmluvy, čl. III. ods. 5 zmluvy 

- dividendy z účasti v akciovej spoločnosti. 

 
 
 
Skutočnosť: 
- VO bolo zhodnotené bez úverového zaťaženia, avšak  úrok z úveru sa premietol ako rozdiel    

medzi nákupnou a  nominálnou cenou akcií  
-  údržba zabezpečená -dobropisovanie 50 % účtovného zostatku nerealizované 
- dodávka el. energie v cenách, ktoré nezodpovedajú najvýhodnejším cenám na trhu, bez získania 

informácie o nákupnej cene el. energie spoločnosťou a predajnej cene mestu a realizácie čl. VIII. 
ods. 2 písm. b) zmluvy, ( zmluva v čl. VIII. ods. 1 deklaruje len povinnosť spoločnosti mať 
uzatvorenú zmluvu s dodávateľom el. energie, ktorý má najvýhodnejšiu ponuku, pričom v písm. b) 
tohto ustanovenia uvádza, že ak sa s el. energiou bude obchodovať aj spoločnosť určí cenu 
konkurenčným prostredím) 

- spoločnosť opakovane dosahuje straty, mestu zatiaľ žiadne dividendy vyplatené  neboli (do zrušenia 
spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk znížený o prídely do 
rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú 
stratu z minulých období a zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a iné vlastné zdroje), 

- teoreticky, v prípade opakovaného zadlžovania spoločnosti a jej následnej likvidácie nie je 
vylúčené, že na krytie strát by boli použité akcie akcionárov. Pokiaľ by Mesto Krupina bolo naďalej 
akcionárom za tejto situácie v prípade ukončenia zmluvného vzťahu by už nemohla byť zostatková 
hodnota majetku predmetom zápočtu s cenou akcií, ani v časti. 
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Obmedzenia a nevýhody vyplývajúce z existujúceho vzťahu: 
- Mesto Krupina  nie je vlastníkom VO a preto nemôže čerpať dotácie na modernizáciu VO, 
- nemá podrobné informácie o stave majetku verejného osvetlenia 
- cenu el. energie si mesto obstará za výhodnejšej ceny, ako bola predajná cena spoločnosti,  
  aj keď v súčasnosti je dvojnásobný nárast cien energií, ktorý by sa ale taktiež preniesol do  
  zvýšenej ceny el. energie dodávanej spoločnosťou  
porovnanie - rok 2020:  
• cena el. energie obstaraná mestom (pre všetky odberné miesta)  - 63,71 Eur/MWh (bez DPH) 
• cena el. energie dodaná spoločnosťou FIN.M.O.S. pre VO        -  67,56 Eur/ MWh 
 cena el. energie (DMP10) – sadzba na VO  - 54,95 Eur/MWh (sadzba len pre verejné osvetlenie na 
trhu v tom čase) 
 
porovnanie - rok 2021: 
• cena el. energie obstaraná mestom   (pre všetky odberné miesta) -  63,71 Eur/MWh   
• cena el. energie dodaná spoločnosťou FIN.M.O.S. pre VO           - 67,56 Eur/MWh 
cena el. energie (DMP10) – sadzba na VO  - 54,95 Eur/MWh (sadzba len pre verejné osvetlenie na 
trhu v tom čase) 
 
porovnanie – rok 2022: 
• návrh do rozpočtu na el. energiu pre VO od FIN.M.O.S. – 129,69 Eur/MWh bez DPH (návrh 

vychádzal z aktuálnej ceny na burze PXE dňa 20.10.2021)- je to len odhad, nemá to spoločnosť 
potvrdené od SSE, nemá ešte zazmluvnenú dodávku el. energie na r. 2022 so SSE 

• návrh SSE  na el. energie pre všetky odberné miesta Mesta  - 150,- Eur/MWh bez DPH (viazanosť 
1 rok) – v prípade, že bude Mesto odoberať el.en. aj pre VO, bude cena pre všetky naše odberné 
miesta znížená  

• návrh SSE  na el. energie pre VO  - 132,- Eur/MWh bez DPH (viazanosť 1 rok) 
(návrh platný k 20.10.2021) 

 
Požiadavka z Komisie bolo porovnať spätne cenu el. energie fakturovanú od FIN.M.O.S. s cenou 
v tom období na trhu: 

• predajná cena pre odberateľa Mesto sa nedá spätne vyčísliť, a to z dôvodu: zmien 
distribučných poplatkov, čo tvorí 40 % z ceny elektriny, prepočítavacie mechanizmy 
pre odberateľa Mesto od dodávateľa SSE sa menia od množstva odobratej elektriny 
a odberných miest, 

• zaplatená el. Mestom sa už nedá porovnať  
• nevieme spätne vyčísliť za akú cenu by Mesto bolo schopné vysúťažiť el. energiu 

v daných rokoch, preto nie je možné zistiť porovnanie výhod alebo nevýhod 
zabezpečenia el. energie  od FIN.M.O.S. 

• verejne neobchodovateľné akcie, ktoré vlastní mesto môže odkúpiť len 1. slovenská úsporová, 
a.s., pričom vyjednávacia pozícia mesta týkajúca sa ceny akcií nie je žiadna  

(mesto nemá zmluvne dohodnuté záruky, že akcie spoločnosť odkúpi späť v menovitej hodnote, ani 
skutočnosť, že v budúcnosti budú predmetom započítania so zostatkovou hodnotou majetku, okrem 
DPH, ). 
• v prípade potreby ďalšieho modernizovania osvetlenia, mesto musí zabezpečiť súhlas od 

spoločnosti FIN.M.O.S., pokiaľ by sa táto potreba opäť riešila prostredníctvom spoločnosti, 
navýšenie investície si vyžiada nový dodatok, pričom sa predĺži lehota zákazu výpovede, opäť sa 
predĺži povinnosť odoberať el. energiu za vyššie jednotkové ceny ako si ich vie obstarať Mesto, 

• nemožnosť čerpania dotácií na VO a smart technológie, nakoľko VO nie je majetkom mesta, 
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• V prípade ukončenia zmluvného vzťahu k 31.12. 2021 je potrebné uhradiť 52. 000,- € DPH na 
účet spoločnosti. Mesto sa stane vlastníkom VO na svojom území a údržbu zabezpečí 
dodávateľským spôsobom, pričom cena údržby VO nebude vyššia ako fakturovaná spoločnosťou. 
Rovnako si obstará dodávku el. energie za výhodnejšie ceny ako prostredníctvom spoločnosti. 

• Ukončenie zmluvného vzťahu k 31.12. 2022 zníži síce DPH, ktorú bude potrebné uhradiť, avšak 
táto suma neprekročí výšku dosiahnutej úspory v cene dodávanej el. energie obstaranej mestom. 
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  FIN.M.O.S. – návrh uznesení – predkladá JUDr. Ela Kocková 
 
 
Vážené poslankyne, vážení poslanci MsZ, 
 

k riešeniu a ukončeniu zmluvného vzťahu  so spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s. a pre prípad 
dohody o ukončení tohto vzťahu k 31.12. 2021, predkladám návrh postupnosti krokov, najmä potrebu 
zverejnenia zámeru prevodu vlastníctva akcií so spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a. s., a prijatia 
ďalších nižšie uvedených návrhov uznesení. Pre priblíženie skutkových okolností a lepšie pochopenie 
predložených návrhov, uvádzam najskôr dôvodovú správu a následne predložené návrhy uznesení. 
 
Dôvodová správa: 
 

Mesto Krupina uzatvorilo dňa 9.6. 2005 Zmluvu o zabezpečení verejného osvetlenia, so 
spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s., IČO: 35 925 094, Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava vrátane 10 
dodatkov, podľa ktorej sa spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. stala vlastníkom investície na území mesta 
Krupina ( rekonštrukcia verejného osvetlenia). Zmluvu je možné vypovedať, avšak zákaz výpovede 
sa pôvodne podľa zmluvy dohodol na obdobie 100 mesiacov. Následne zvyšovaním investície sa 
upravoval aj zákaz výpovede, naposledy bol upravený dodatkom č. 7. v ktorom doba zákazu 
výpovede bola upravená na 146 mesiacov. Mesto Krupina v mesiaci marec 2021 vzhľadom na 
splatenie investície do konca roka 2022 predložilo návrh dodatku č. 11, v ktorom navrhlo zmeniť 
zákaz výpovede na 100 mesiacov. K uzavretiu navrhovaného dodatku č. 11 spoločnosť nepristúpila 
vzhľadom na prebiehajúce rokovanie o možnosti ukončiť zmluvný vzťah k 31.12. 2021 dohodou.  

 
Na Základe Zmluvy o budúcej zmluve o prevode akcií zo dňa  8. 6. 2005 mesto Krupina Zmluvami 
o kúpe akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. odkúpilo akcie v celkovej nominálnej hodnote 994.294,- € 
od spoločnosti 1. slovenská úsporová, a.s., IČO: 35 921 111, Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, 
ktorých menovitá hodnota po úhrade všetkých splátok  predstavuje 557.735,- €. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť FIN.M.O.S., a.s., opakovane dosahuje negatívny 
hospodársky výsledok,  žiadostiam akcionárov o zmenu stanov, o stanovenie rovnakých pravidiel pri 
ukončení zmluvných vzťahov akcionárov a vyporiadaní ich majetku nevyhovela,  cenu elektrickej 
energie ako najvýhodnejšiu na trhu nepreukázala, mesto Krupina nemá záujem o ďalšie zotrvanie ako 
akcionár v tejto spoločnosti, nakoľko znižovanie stavu majetku má vplyv aj na hodnotu akcií, ktorých 
hodnota sa vzhľadom na hospodárenie spoločnosti taktiež znižuje. 
 
Zmluvný vzťah medzi Mestom Krupina a spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s., IČO: 35 925 094, Pekná 
cesta 19, 831 05 Bratislava navrhuje mesto  ukončiť Dohodou o ukončení Zmluvy o zabezpečení 
verejného osvetlenia. Zároveň navrhuje mesto predať akcie FIN.M.O.S. a.s. 1. slovenskej úsporovej, 
a.s. a uzavrieť Dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok so spoločnosťou 1. slovenská úsporová, 
a.s., IČO: 35 921 111, Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava za účelom urovnania vzájomných 
zmluvných vzťahov nasledovným spôsobom. 
Spoločnosť FIN.M.O.S., a.s., prevedie svoj majetok (investíciu do verejného  osvetlenia) do 
vlastníctva Mesta Krupina, v zostatkovej hodnote  majetku FIN.M.O.S., a.s. a to vo výške 260.497,55 
€, ku ktorej sume bude pripočítaná 20 % DPH. Zostatková hodnota investície do verejného osvetlenia 
bez DPH bude započítaná s dohodnutou kúpnou cenou akcií vo výške 260.497,55 €, ktoré vlastní 
Mesto Krupina v spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. Z vyššie uvedeného vyplýva, že k reálnej platbe dôjde 
len pri úhrade DPH, ktorú mesto Krupina bezhotovostným prevodom uhradí na účet  FIN.M.O.S., 
a.s. v sume 52.099,51 € (zmluvné strany sú povinné splniť si zákonné daňové povinnosti). (Na vyššiu 
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kúpnu cenu akcií spoločnosť nepristúpi a nepristúpi  ani na započítanie zostatkovej hodnoty majetku 
+ DPH). 
 
Pri uzatvorení pôvodnej zmluvy na kúpu akcií bol objem a nominálna hodnota akcií, ktoré malo 
Mesto Krupina za celú dobu trvania zmluvy nadobudnúť, určená v nadväznosti na hodnotu investície, 
ktorú mala spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. zrealizovať, vrátane nákladov spojených so zabezpečením 
financovania tejto investície spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s. Hodnota akcií teda zodpovedala v danom 
čase pomernému podielu Mesta Krupina na majetku spoločnosti v závislosti od hodnoty investície. 
Nižšia aktuálna reálna cena akcií v porovnaní s ich nominálnou hodnotou vyplýva z časového 
odstupu a postupného znižovania hodnoty investície (odpisy) + záporný výsledok hospodárenia. 
Znižovanie ceny akcií je teda úmerné vykazovaným stratám z hospodárenia FIN.M.O.S., a.s. Pri 
určení odplaty (kúpnej ceny) za akcie je potrebné mať na zreteli, že akcie spoločnosti FIN.M.O.S., 
a.s. nie sú verejne obchodovateľné, čiže mesto nemá na výber pri predaji akcií.  
Vzhľadom na to, že spoločnosť dlhodobo vykazuje stratu a nevypláca žiadne podiely na zisku, Mesto 
Krupina nemôže očakávať z vlastníctva akcií žiaden príjem vo forme dividend. Odplata ( kúpna 
cena) za akcie nadväzuje na výšku zostatkovej hodnoty ( kúpnej ceny) investície (rekonštrukcie 
verejného osvetlenia) a bola určená s cieľom, aby bolo možné vysporiadanie kúpnej ceny za 
zariadenie verejného osvetlenia formou započítania s kúpnou cenou za akcie.  
 
Pozitívom tohto riešenia bude nový právny stav, na základe ktorého sa mesto stane výlučným 
vlastníkom verejného osvetlenia v meste a zároveň na základe zmluvy s 1. slovenskou úsporovou, 
a.s., zanikne majetková účasť mesta v spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., čím zanikne aj prípadná 
zodpovednosť mesta za hospodárenie tejto spoločnosti. 
 
Dôvodom ukončenia zmluvného vzťahu s FIN.M.O.S. a.s. je okrem nadobudnutia vlastníctva 
zariadení verejného osvetlenia na celom území mesta Krupina aj nevýhodnosť ceny za dodávku 
elektrickej energie do sústavy verejného osvetlenia zo strany FIN.M.O.S, a.s. Ukončením zmluvného 
vzťahu so spol. FIN.M.O.S., a.s. sa zároveň mestu otvára možnosť uzavrieť novú Zmluvu o dodávke 
elektrickej energie pre verejné osvetlenie s novým dodávateľom za výhodnejších podmienok, aj keď 
v súčasnosti táto skutočnosť nebude zreteľná vzhľadom na vývoj cien energie, avšak rovnako by 
cena energie narástla aj prostredníctvom spoločnosti FIN.M.O.S., a.s.  
 
Ďalší postup vyžaduje doriešiť a zmluvne zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s účinnosťou od 
1.1. 2022. Doterajší stav bol taký, že údržbu verejného osvetlenia zabezpečovala spoločnosť 
FIN.M.O.S., a.s., prostredníctvom ďalšej firmy, pričom sa platil pravidelne paušál za všetky svetelné 
body. 
 
Prínosom pre mesto môže byť aj možnosť efektívnych inovácií verejného osvetlenia s cieľom 
ďalších úspor elektrickej energie v tomto segmente, na ktoré sa mesto musí začať pripravovať 
vzhľadom na časový odstup investícií, ktoré sa začali rokom 2005.  
Predaj verejne neobchodovateľných akcií je prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., 
písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení, ktorého zverejnenie zámeru predchádza schváleniu 
samotného prevodu akcií. 
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1.) Návrh uznesenia na ukončenie zmluvného vzťahu o zabezpečení verejného osvetlenia, ktorý bol 
uzatvorený dňa 9.6.2005. viď.: príloha 1 – návrh Dohody o ukončení zmluvy o zabezpečovaní 
verejného osvetlenia zo dňa 9.6.2005. (predkladá JUDr. E. Kocková) 
 
Uznesenie č. ../2021 -MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e  
 
1. ukončenie zmluvného vzťahu so spoločnosťou 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, ktorý vznikol na základe Zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia,  
uzatvorenej dňa 9. 6. 2005 v znení dodatkov č. 1 až 10 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bol 
záväzok FIN.M.O.S., a.s. uskutočniť na vlastné náklady investíciu do zariadení verejného 
osvetlenia v meste Krupina a poskytovať pre mesto prostredníctvom modernizovaného zariadenia 
službu - prevádzkovanie verejného osvetlenia.  
Zmluvné strany sa dohodli na skončení citovanej zmluvy ku dňu 31.12.2021 za súčasného 
odovzdania všetkých zariadení verejného osvetlenia, inštalovaných spoločnosťou FIN.M.O.S. na 
území Mesta  do vlastníctva Mesta Krupina a finančného vysporiadania v sume zostatkovej 
hodnoty majetku ku dňu skončenia zmluvného vzťahu.  

 
2. návrh Dohody o ukončení zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia zo dňa 9.6.2005 

uzatvorenej medzi FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094 a 
Mestom Krupina IČO : 00320056,  so sídlom 963 01 Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, ktorej 
súčasťou je kúpa majetku predstavujúceho investíciu FIN.M.O.S., a.s.  do verejného osvetlenia 
v meste Krupina podľa Zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia, uzatvorenej dňa 9. 6. 2005 v 
znení dodatkov č. 1 až 10, zo strany Mesta Krupina, ako preberajúceho, 
v celkovej dohodnutej kúpnej cene 260. 497,55 €, ku ktorej bude pripočítaná DPH podľa právnych 
predpisov účinných v čase vzniku zdaniteľného plnenia, v prospech spoločnosti FIN.M.O.S., a. s, 
ako odovzdávajúceho. 

 
3. odovzdanie zo strany FIN.M.O.S., a.s. a prevzatie zo strany Mesta Krupina všetkých 

zariadení verejného osvetlenia, inštalovaných a zabudovaných spoločnosťou FIN.M.O.S. na 
území Mesta na základe zmluvy citovanej v bode 1, do vlastníctva Mesta  v stave,  v akom stoja a 
ležia ku dňu ich odovzdania, v zostatkovej hodnote majetku podľa Dohody v bode 2. tohto 
uznesenia, pričom prílohou odovzdávaného majetku budú platné revízne správy a písomný 
protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami. 
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2.) Návrh uznesenia pre nadobudnutie nehnuteľného majetku – zariadenie verejného osvetlenia spolu 
s ich príslušenstvom (predkladá Ing. Maliniaková) 
 
Uznesenie č. ../2021 -MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e  
 
nadobudnutie nehnuteľného majetku do majetku Mesta Krupina spôsobom odplatného prevodu 
v súlade so  zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite zariadenie 
verejného osvetlenia spolu s ich príslušenstvom, ktoré bolo vybudované ako súčasť investície na 
území mesta  Krupina, od spoločnosti FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, 
IČO: 35 925 094, v hodnote 312 597,06 Eur. 
Výška kúpnej ceny bola stanovená ako zostatková hodnota HIM ku dňu skončenia zmluvného 
vzťahu, a to vo výške 260 497,55 Eur, ku ktorej bude pripočítaná DPH podľa právnych predpisov 
účinných v čase vzniku zdaniteľného plnenia, a to vo výške 52 099,51 Eur. 
Hnuteľný majetok bude nadobudnutý do majetku Mesta na základe:  
• Dohody o ukončení zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia zo dňa 9.6.2005 
• preberajúceho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami  
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3.) Návrh uznesenia pre odplatný prevod vlastníckeho práva k dlhodobému finančnému majetku 
Mesta Krupina. viď.: príloha 2 – návrh Zmluvy o kúpe akcií.  (predkladá Ing. Maliniaková) 
 
Uznesenie č. ../2021 -MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e  
 
a)   spôsob prevodu vlastníctva dlhodobého finančného majetku, bližšie špecifikovaného v písm. 

b) tohto   uznesenia, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
b) zámer prevodu vlastníctva dlhodobého finančného majetku predajom ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, menovite 

odplatný prevod vlastníckeho práva Mesta Krupina k akciám spoločnosti FIN.M.O.S, a.s., 
emitované spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s., sídlo Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO 35 925 094, 
ako aj prevod všetkých práv a povinností vyplývajúcich z týchto akcií,  do vlastníctva spoločnosti 1. 
slovenská úsporová , a.s., sídlo Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO 35 921 111, vo výške 
kúpnej ceny 260 497,55 Eur. 
Identifikácia prevádzaných cenných papierov:  
• 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;  
• podoba akcií: listinné akcie;  
• forma akcií: akcie na meno;  
• druh akcií: kmeňové akcie, séria A;  
• počet prevádzaných akcií: 1685 ks;  
• menovitá hodnota jednej akcie: 331,00 EUR;  
• poradové čísla prevádzaných akcií: 
3. emisia – Hromadná akcia A3/VII/2006 

• 15 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 3 
emisia, séria A, č. A3/166/2006 – A3/180/2006 

4. emisia – Hromadná akcia A4/VII/2007 
• 6 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 4 emisia, 

séria A, č. A4/317/2007 – A4/322/2007 

5. emisia – Hromadná akcia A5/VII/2008 
• 16 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 5 

emisia, séria A, č. A5/421/2008 – A5/436/2008 

6. emisia – Hromadná akcia A6/VII/2009 
• 32 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 6 

emisia, séria A, č. A6/1045/2009 – A6/1076/2009 

7. emisia – Hromadná akcia A7/CXLV/2010 
• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 7 

emisia, séria A, č. A7/1490/2010 – A7/1499/2010 

7. emisia – Hromadná akcia A7/CXLVI/2010 
• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 7 

emisia, séria A, č. A7/1500/2010 – A7/1509/2010 

7. emisia – Hromadná akcia A7/CXLVII/2010 
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• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 7 
emisia, séria A, č. A7/1510/2010 – A7/1519/2010 

7. emisia – Hromadná akcia A7/CXLVIII/2010 
• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 7 

emisia, séria A, č. A7/1520/2010 – A7/1529/2010 

7. emisia A7/1530/2010 - A7/1535/2010 
• 6 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 7 emisia, 

séria A, č. A7/1530/2010 - A7/1535/2010 

8. emisia – Hromadná akcia A8/XC/2011 
• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 8 

emisia, séria A, č. A8/912/2011 – A8/921/2011 

8. emisia – Hromadná akcia A8/XCI/2011 
• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 8 

emisia, séria A, č. A8/922/2011 – A8/931/2011 

8. emisia – Hromadná akcia A8/XCII/2011 
• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 8 

emisia, séria A, č. A8/932/2011 – A8/941/2011 

8. emisia – Hromadná akcia A8/XCIII/2011 
• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 8 

emisia, séria A, č. A8/942/2011 – A8/951/2011 

8. emisia – Hromadná akcia A8/XCIV/2011 
• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 8 

emisia, séria A, č. A8/952/2011 – A8/961/2011 

8. emisia A8/962/2011  
• 1 kus akcie v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 7 emisia, 

séria A, č. A8/962/2011  

9. emisia – Hromadná akcia A9/XXIX/2012 
• 50 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 9 

emisia, séria A, č. A9/1026/2012 – A9/1075/2012 

9. emisia – Hromadná akcia A9/XXX/2012 
• 20 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 9 

emisia, séria A, č. A9/1076/2012 – A9/1095/2012 

9. emisia – Hromadná akcia A9/XXXI/2012 
• 20 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 9 

emisia, séria A, č. A9/1096/2012 – A9/1115/2012 

9. emisia A9/1116/2011 - A9/1124/2011 
• 9 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 7 emisia, 

séria A, č. A9/1116/2011 - A9/1124/2011  

10. emisia – Hromadná akcia A10/XXVIII/2013 
• 50 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 10 

emisia, séria A, č. A10/1006/2013 – A10/1055/2013 

10. emisia – Hromadná akcia A10/XXIX/2013 
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• 50 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 10 
emisia, séria A, č. A10/1056/2013 – A10/1105/2013 

10. emisia – Hromadná akcia A10/XXX/2013 
• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 10 

emisia, séria A, č. A10/1106/2013 – A10/1115/2013 

10. emisia A10/1116/2013 – A10/1119/2013 
• 4 kusy akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 10 emisia, 

séria A, č. A10/1116/2013 – A10/1119/2013 
 
c) návrh Zmluvy o kúpe akcií spoločnosti FIN. M.O.S. a.s. uzatvorenej medzi predávajúcim 
Mestom Krupina, IČO: 00320056 a kupujúcim 1. slovenská úsporová, a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 
831 05 Bratislava, IČO: 35 921 111, v znení, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia  v dohodnutej 
kúpnej cene celkom 260.497,55 Eur. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina nemá záujem o ďalšie zotrvanie 
ako akcionár v spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., ktorá opakovane dosahuje negatívny hospodársky 
výsledok, čo má veľký vplyv na znižovanie stavu majetku a následne aj na hodnotu akcií, ktorých 
hodnota sa vzhľadom na hospodárenie spoločnosti taktiež znižuje. Nižšia aktuálna reálna cena akcií v 
porovnaní s ich nominálnou hodnotou vyplýva z časového odstupu a postupného znižovania hodnoty 
investície (odpisy) + záporný výsledok hospodárenia. Znižovanie ceny akcií je teda úmerné 
vykazovaným stratám z hospodárenia FIN.M.O.S., a.s. Pri určení odplaty (kúpnej ceny) za akcie si 
Mesto Krupina, ako  vlastník akcií uvedomuje, že akcie spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. nie sú verejne 
obchodovateľné, čiže Mesto nemá na výber pri predaji akcií. 
Vzhľadom na to, že spoločnosť dlhodobo vykazuje stratu a nevypláca žiadne podiely na zisku, Mesto 
Krupina nemôže očakávať z vlastníctva akcií žiaden príjem vo forme dividend. Odplata ( kúpna 
cena) za akcie nadväzuje na výšku zostatkovej hodnoty ( kúpnej ceny) investície (rekonštrukcie 
verejného osvetlenia) a bola určená s cieľom, aby bolo možné vysporiadanie kúpnej ceny za 
zariadenie verejného osvetlenia formou započítania s kúpnou cenou za akcie.  
Zmluvný vzťah medzi Mestom Krupina a spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s., IČO: 35 925 094, Pekná 
cesta 19, 831 05 Bratislava navrhuje mesto  ukončiť Dohodou o ukončení Zmluvy o zabezpečení 
verejného osvetlenia. Zároveň navrhuje mesto predať akcie FIN.M.O.S. a.s. 1. slovenskej úsporovej, 
a.s. a uzavrieť Dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok so spoločnosťou 1. slovenská úsporová, 
a.s., IČO: 35 921 111, Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava za účelom urovnania vzájomných 
zmluvných vzťahov nasledovným spôsobom. 
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4.) Návrh uznesenia pre schválenie vzájomného započítania pohľadávok vo výške 260 497,55 Eur. 
viď.: príloha 3 – návrh Dohody o započítaní vzájomných pohľadávok, príloha 4 – Oznámenie 
o postúpení pohľadávky, od FIN.M.O.S:, a.s..  (predkladá Ing. Slúková) 
 
Uznesenie č. ../2021 -MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
s c h v a ľ u j e  
 
Návrh Dohody o započítaní vzájomných pohľadávok vo výške 260.497,55 Eur medzi Mestom 
Krupina a spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a.s., IČO: 35 921 111, Pekná cesta 19, 831 05 
Bratislava, za účelom urovnania vzájomných zmluvných vzťahov, podľa návrhu, ktorý je prílohou 
tohto uznesenia.  
 
 
 
5.) Návrh uznesenia pre schválenie Zmluvy o údržbe verejného osvetlenia v meste Krupina, ako 
výsledok VO (predkladá Ing. Uramová) 
 
Uznesením č. ..../2021-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Zmluvu o údržbe verejného osvetlenia v Krupine s účinnosťou od 1.1. 2021 so spoločnosťou 
.................. v sume ............ 
 
 
 
 
Na základe uvedených skutočností v dôvodovej správe a na základe predložených uznesení sa 
navrhuje nasledujúci postup: 
- po prijatí navrhnutých uznesení  a následnom informovaní dotknutých strán je Mesto 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 31.12.2021, 
najneskôr však s dostatočným časovým predstihom podľa podmienok stanovených 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy tak, aby k uvedenému dátumu mohli byť tieto odberné miesta 
prevzaté Mestom.  
- na základe uvedného je Mesto povinné začať obstarávať ele. energiu  
 
- K uzavretiu zmluvy o dodávke el. energie primátor mesta navrhuje schváliť komisiu pre výber 
dodávateľa aj z radov poslancov MsZ,  prípadne vzhľadom na situáciu s vývojom cien  prijať 
uznesenie: 
 
Uznesením č. ..../2021-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
uzatvorenie zmlúv o pripojení a distribúcii s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy 
elektriny a o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny podľa svojho výberu, s účinnosťou od 1.1. 
2022 
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Ekonomické porovnanie ukončenia zmluvného vzťahu k uvedeným termínom: 
 
1. Ukončenie zmluvného vzťahu k 31.12. 2021: 
    Celková Investícia do VO FIN.M.O.S. a.s. v meste Krupina 994.294 €,  

• zostatková hodnota majetku FIN.M.O.S. a.s. k 31.12. 2021 v sume 260.497,55 €, 
• menovitá hodnota akcií v sume 557.735 € 

    Mesto uhradí k 31.1. 2022 sumu: 
• 20 % DPH v sume 52.099,51 € 
• splátka investície v sume 23.952 € 

 
2. Ukončenie zmluvného vzťahu k 31.12. 2022: 
    Celková Investícia do VO FIN.M.O.S. a.s. v meste Krupina 994.294 €,  

• zostatková hodnota majetku FIN.M.O.S. a.s. k 31.12. 2022 v sume 242.679,52 € (zrýchlený 
odpis 6,84%) 

    Mesto uhradí k 31.1. 2022 sumu: 
• 20 % DPH v sume 48.276,31 € 

    Predpoklad k 31.12.2022 za: 
• Verejné osvetlenie údržba v sume 18.527,04 € (výpočet na základe priemeru ročného 

poplatku za roky 2015 – 2021) 
• Elektrická energia v sume 39.831, 56 € (výpočet na základe priemeru ročného poplatku za 

roky 2015 – 2021) 
 
Pozn. suma za údržbu verejného osvetlenia sa môže líšiť na základe počtu svetelných bodov 
Pozn. suma za dodávku elektrickej energie sa môže líšiť na základe cien stanovených na rok 2022 (% neznáme) 
 
3. Ukončenie zmluvného vzťahu v prípade, že zostane v platnosti zákaz výpovede na 146  
    mesiacov namiesto 100 mesiacov, nám plynie 2 ročná výpovedná lehota, t. j. ukončenie  
    zmluvného vzťahu k dátumu 31.12.2024: 

• zostatková hodnota majetku FIN.M.O.S. a.s. k 31.12. 2023 v sume 226.080,24 € (zrýchlený 
odpis 6,84%) 

    Mesto uhradí k 31.12. 2023 sumu: 
• 20 % DPH v sume 45.216,05 € 
• Ročné oprávky v sume 16.599,28 €  
• Verejné osvetlenie údržba v sume 18.527,04 € (výpočet na základe priemeru ročného 

poplatku za roky 2015 – 2021) 
• Elektrická energia v sume 39.831, 56 € (výpočet na základe priemeru ročného poplatku za 

roky 2015 – 2021) 
 
Pozn. suma za údržbu verejného osvetlenia sa môže líšiť na základe počtu svetelných bodov 
Pozn. suma za dodávku elektrickej energie sa môže líšiť na základe cien stanovených na rok 2023 (% neznáme) 
Pozn. suma za zrýchlený odpis sa stanovuje na základe koeficientov stanovených pre jednotlivé odpisové skupiny  
 

• zostatková hodnota majetku FIN.M.O.S. a.s. k 31.12. 2024 v sume 210.616,35 € (zrýchlený 
odpis 6,84%) 

    Mesto uhradí k 31.12. 2024 sumu: 
• 20 % DPH v sume 42.123,27 € 
• Ročné oprávky v sume 15.463,89 €  
• Verejné osvetlenie údržba v sume 18.527,04 € (výpočet na základe priemeru ročného 

poplatku za roky 2015 – 2021) 
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• Elektrická energia v sume 39.831, 56 € (výpočet na základe priemeru ročného poplatku za 
roky 2015 – 2021) 

 
Pozn. suma za údržbu verejného osvetlenia sa môže líšiť na základe počtu svetelných bodov 
Pozn. suma za dodávku elektrickej energie sa môže líšiť na základe cien stanovených na rok 2023 (% neznáme) 
Pozn. suma za zrýchlený odpis sa stanovuje na základe koeficientov stanovených pre jednotlivé odpisové skupiny  
 
4. Záver: 
 
Skutočné finančné porovnanie medzi spoločnosťou FIN.M.O.S a budúcim poskytovateľom služieb 
bude možné len na základe podkladov, ktoré k dnešnému dňu nie sú známe a to:  
 

• údržba verejného osvetlenia na rok 2022: otváranie obálok 11.10.2021 
• el. energia na rok 2022: k dnešnému dňu nie je vysúťažená, vzhľadom na pozastavenie 

predaja a ponúk zo strany energetickej spoločnosti 
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Príloha 1  

 
DOHODA  

O UKONČENÍ ZMLUVY O ZABEZPEČENÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA ZO DŇA 9.6.2005 
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 Krupina 
sídlo: Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina 
IČO: 00 320 056 
DIČ: 2021152540  
v mene ktorej koná: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta 
 
(ďalej len „Mesto “) 
 

I. 
Predmet dohody 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 9.6.2005 Zmluvu o zabezpečení verejného osvetlenia v znení 
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 31.12.2021. 

1.3 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 31.12.2021. 

1.4 Dňom 31.12.2021 FIN.M.O.S. odovzdáva a Mesto preberá všetky 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, 
ako stoja a ležia k uvedenému dňu.  

1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena zariadení verejného osvetlenia, ktoré FIN.M.O.S. 
prevádza dňom 31.12. 2021 do vlastníctva Mesta bude vo výške 260.497,55 EUR (slovom 
dvestošesťdesiattisíc štyristodeväťdesiatsedem eur a päťdesiatpäť eurocentov)  + daň 
z pridanej hodnoty (DPH). Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH podľa právnych predpisov 
účinných v čase vzniku zdaniteľného plnenia. 

Kúpna cena v celej výške vrátane DPH je splatná do 31.1.2022, na základe faktúry vystavenej 
spoločnosťou FIN.M.O.S. a doručenou Mestu. Zmluvné strany  sa výslovne dohodli, že kúpna 
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cena bez DPH bude predmetom vzájomného započítania s kúpnou cenou akcií spoločnosti 
FIN.M.O.S. a.s., ktorá Zmluva  O KÚPE AKCIÍ spoločnosti FIN.M.O.S. a. s., uzavretá so 
spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a. s. sídlo: Pekná cesta 19, 831 05  Bratislava, IČO: 35 
921 111, je s touto dohodou závislou zmluvou. 

 
1.6 Dňom 1.1.2022 Mesto preberie 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.  

1.7 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 31.12.2021, 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 1.1.2022, 00:00  
hod. došlo k zmene odberateľa elektriny na predmetných odberných miestach na Mesto. 

1.8 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 31.12.2021. 

 
II. 

Záverečné ustanovenia 

2.1 Uzatvorenie tejto zmluvy bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Krupina 
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  Táto zmluva je podľa 275 Obchodného zákonníka   vzájomne závislá so Zmluvou  o  
        kúpe akcií spoločnosti FIN.M.O.S. a. s. a  Dohodou o započítaní vzájomných  
        pohľadávok,  uzavretých so spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a. s. sídlo: Pekná  
        cesta 19, 831 Bratislava, IČO: 35 921 111.  Zmluvné strany berú na vedomie bez  
        výhrad, že vznik každej z  týchto zmlúv je podmienkou vzniku ostatných zmlúv. Zánik  
        jednej z týchto zmlúv  iným         spôsobom než splnením alebo spôsobom  
        nahrádzajúcim splnenie  spôsobuje zánik          ostatných  závislých zmlúv. 
2.5  Túto dohodu je možné zmeniť výlučne písomnou formou. 

2.6  Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po       
       jednom vyhotovení a  nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
2.7  Účastníci si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojho slobodného  

       a vážneho súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
 



  

 
 

18 

 
V Bratislave, dňa                   
 
                                                  ____________________________ 

FIN.M.O.S., a.s. 
Ing. Peter Schramm 

predseda predstavenstva 
 
 
 
V Krupine, dňa  
 

_____________________________ 
Mesto Krupina 

Ing. Radoslav Vazan 
primátor mesta 
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Príloha 2  

ZMLUVA O KÚPE AKCIÍ 
spolo čnosti 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 Krupina 

sídlo: Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina 
IČO: 00 320 056 
DIČ: 2021152540  
v mene ktorej koná: Ing. Radoslav Vazan, primátor 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: 1685 ks; 

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

g) menovitá hodnota všetkých prevádzaných akcií: 557.735,00 EUR; 

h) výška základného imania emitenta akcií: 14.511.343,00 EUR; 

i) poradové čísla akcií a hromadných akcií: 

3. emisia – Hromadná akcia A3/VII/2006 

• 15 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 3 
emisia, séria A, č. A3/166/2006 – A3/180/2006 

4. emisia – Hromadná akcia A4/VII/2007 

• 6 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 4 
emisia, séria A, č. A4/317/2007 – A4/322/2007 

5. emisia – Hromadná akcia A5/VII/2008 

• 16 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 5 
emisia, séria A, č. A5/421/2008 – A5/436/2008 

6. emisia – Hromadná akcia A6/VII/2009 

• 32 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 6 
emisia, séria A, č. A6/1045/2009 – A6/1076/2009 

7. emisia – Hromadná akcia A7/CXLV/2010 

• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 7 
emisia, séria A, č. A7/1490/2010 – A7/1499/2010 

7. emisia – Hromadná akcia A7/CXLVI/2010 

• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 7 
emisia, séria A, č. A7/1500/2010 – A7/1509/2010 

7. emisia – Hromadná akcia A7/CXLVII/2010 

• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 7 
emisia, séria A, č. A7/1510/2010 – A7/1519/2010 

7. emisia – Hromadná akcia A7/CXLVIII/2010 

• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 7 
emisia, séria A, č. A7/1520/2010 – A7/1529/2010 

7. emisia A7/1530/2010 - A7/1535/2010 

• 6 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 7 
emisia, séria A, č. A7/1530/2010 - A7/1535/2010 

8. emisia – Hromadná akcia A8/XC/2011 

• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 8 
emisia, séria A, č. A8/912/2011 – A8/921/2011 

8. emisia – Hromadná akcia A8/XCI/2011 

• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 8 
emisia, séria A, č. A8/922/2011 – A8/931/2011 

8. emisia – Hromadná akcia A8/XCII/2011 
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• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 8 
emisia, séria A, č. A8/932/2011 – A8/941/2011 

8. emisia – Hromadná akcia A8/XCIII/2011 

• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 8 
emisia, séria A, č. A8/942/2011 – A8/951/2011 

8. emisia – Hromadná akcia A8/XCIV/2011 

• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 8 
emisia, séria A, č. A8/952/2011 – A8/961/2011 

8. emisia A8/962/2011  

• 1 kus akcie v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 7 emisia, 
séria A, č. A8/962/2011  

9. emisia – Hromadná akcia A9/XXIX/2012 

• 50 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 9 
emisia, séria A, č. A9/1026/2012 – A9/1075/2012 

9. emisia – Hromadná akcia A9/XXX/2012 

• 20 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 9 
emisia, séria A, č. A9/1076/2012 – A9/1095/2012 

9. emisia – Hromadná akcia A9/XXXI/2012 

• 20 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 9 
emisia, séria A, č. A9/1096/2012 – A9/1115/2012 

9. emisia A9/1116/2011 - A9/1124/2011 

• 9 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 7 
emisia, séria A, č. A9/1116/2011 - A9/1124/2011  

10. emisia – Hromadná akcia A10/XXVIII/2013 

• 50 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 10 
emisia, séria A, č. A10/1006/2013 – A10/1055/2013 

10. emisia – Hromadná akcia A10/XXIX/2013 

• 50 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 10 
emisia, séria A, č. A10/1056/2013 – A10/1105/2013 

10. emisia – Hromadná akcia A10/XXX/2013 

• 10 kusov akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 10 
emisia, séria A, č. A10/1106/2013 – A10/1115/2013 

10. emisia A10/1116/2013 – A10/1119/2013 

• 4 kusy akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 331,00 €, 10 
emisia, séria A, č. A10/1116/2013 – A10/1119/2013 

 
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. 
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3.2 Predávajúci je povinný najneskôr do 15.01.2022 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 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 
260.497,55 EUR, slovom dvestošesťdesiattisíc štyristodeväťdesiatsedem eur a päťdesiatpäť 
eurocentov).  

4.2 Kúpna cena je splatná v celej výške najneskôr do 31.1.2022 a bude predmetom         
započítania  vzájomných pohľadávok medzi Mestom Krupina  a spoločnosťou 1. slovenská 
úsporová, a. s. sídlo: Pekná cesta 19, 831 05  Bratislava, IČO: 35 921 111. z dôvodu 
postúpenia pohľadávky spoločnosťou FIN.M.O.S.  a.s. Pekná cesta 19, 831 05  Bratislava 
IČO:35 925 094 na uvedenú spoločnosť. 

 
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. 

 
VI. 

Záverečné ustanovenia  
 
6.1 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 31.12.2021, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia. 

6.2 Uzatvorenie tejto zmluvy bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Krupina 
č. ......................... zo dňa ..................................  

6.3 Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa vykonajú formou písomných dodatkov podpísaných obomi 
zmluvnými stranami. 

6.4    Táto zmluva je podľa 275 Obchodného zákonníka   vzájomne závislá s Dohodou  
         o ukončení zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia zo dňa 9.6. 2005 uzavretou  
         medzi Mestom Krupina a spoločnosťou FIN M.O.S. a.s. Pekná cesta, Bratislava, IČO: 
         Dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok medzi v záhlaví tejto  zmluvy uvedenými  
         zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie bez výhrad, že vznik každej z  
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         týchto zmlúv je podmienkou vzniku ostatných zmlúv. Zánik jednej z týchto zmlúv  iným  
         spôsobom než splnením alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie  spôsobuje zánik  
         ostatných  závislých zmlúv. 
6.5   Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, po jednom pre každú zo zmluvných strán     
        a jeden pre spoločnosť. 
6.6  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. 
 
Predávajúci: 
V Krupine, dňa  
_____________________________ 
             Mesto Krupina 
         Ing. Radoslav Vazan 
           primátor mesta 

 
Kupujúci: 
V Bratislave, dňa  
 
––––––––––––––––––––––––––––– 
1. slovenská úsporová, a. s.  
        Ing. Peter Schramm 
     predseda predstavenstva 
 
 
 
Spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. potvrdzuje doručenie 
 tejto zmluvy spoločnosti dňa ............................. 
 
                   ––––––––––––––––––––––––– 
                             FIN.M.O.S, a.s. 
                         Ing. Peter Schramm 
                       predseda predstavenstva 
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Príloha 3 

 
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK 

uzatvorená podľa ustanovení § 580 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov 

medzi 
 

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 „účastník 1 “) 
 
a 
 
 Mesto Krupina 
sídlo: Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina 
IČO: 00 320 056 
DIČ: 2021152540  
v mene ktorej koná: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta 
 
(ďalej len „účastník 2 “) 
 
 

Článok I. 
Predmet dohody 

 
1.1 Účastník 1 má ku dňu podpísania tejto dohody voči účastníkovi 2 pohľadávku 

spočívajúcu v práve na zaplatenie kúpnej ceny za zariadenia verejného osvetlenia 
prevedené do vlastníctva účastníka 2 na základe „Dohody o ukončení zmluvy 
o zabezpečení verejného osvetlenia zo dňa 9.6.2005“ uzatvorenej dňa ................... v 
sume 260.497,55 EUR (slovom dvestošesťdesiattisíc štyristodeväťdesiatsedem eur 
a päťdesiatpäť eurocentov) bez dane z pridanej hodnoty (DPH), podľa faktúry 
č. ................... vystavenej pôvodným veriteľom dňa 31.12.2021, so splatnosťou do 
31.1.2022. Pôvodným veriteľom uvedenej pohľadávky bola spoločnosť 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 
„FIN.M.O.S., a. s.“). Účastník 1 túto pohľadávku nadobudol na základe postúpenia 
pohľadávky od spoločnosti FIN.M.O.S., a. s. v rozsahu istiny bez DPH a toto 
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postúpenie bolo účastníkovi 2 písomne oznámené, na základe čoho sa účastník 1 stal 
veriteľom tejto pohľadávky namiesto pôvodného veriteľa FIN.M.O.S., a. s. 

1.2 Účastník 2 má ku dňu podpísania tejto dohody voči účastníkovi 1 pohľadávku na 
zaplatenie kúpnej ceny za prevod 1685 ks listinných kmeňových akcií na meno 
série A, emitovaných spoločnosťou FIN.M.O.S., a. s., na základe „Zmluvy o kúpe akcií 
spoločnosti FIN.M.O.S., a.s.“ zo dňa ................... uzatvorenej medzi účastníkom 1 ako 
kupujúcim a účastníkom 2 ako predávajúcim, v sume 260.497,55 EUR (slovom 
dvestošesťdesiattisíc štyristodeväťdesiatsedem eur a päťdesiatpäť eurocentov), so 
splatnosťou do 31.1.2022. 

1.3 Účastník 2 podpisom tejto dohody v celom rozsahu uznáva svoj peňažný záväzok voči 
účastníkovi 1 čo do dôvodu špecifikovaného v bode 1.1 tejto dohody, a to v celkovej 
výške 260.497,55 EUR (slovom dvestošesťdesiattisíc štyristodeväťdesiatsedem eur 
a päťdesiatpäť eurocentov). 

1.4 Účastník 1 podpisom tejto dohody v celom rozsahu uznáva svoj peňažný záväzok voči 
účastníkovi 2 čo do dôvodu špecifikovaného v bode 1.2 tejto dohody a v celkovej 
výške 260.497,55 EUR (slovom dvestošesťdesiattisíc štyristodeväťdesiatsedem eur 
a päťdesiatpäť eurocentov). 

1.5 Zmluvné strany sa týmto dohodli na započítaní svojich vzájomných pohľadávok, 
splatných aj nesplatných, uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 tejto dohody, a to vo výške, 
v ktorej sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú, t. j. vo výške 260.497,55 EUR (slovom 
dvestošesťdesiattisíc štyristodeväťdesiatsedem eur a päťdesiatpäť eurocentov).  

1.6 Týmto započítaním v plnom rozsahu zaniká záväzok účastníka 2 voči účastníkovi 1 
uvedený v bode 1.1 tejto dohody a taktiež zaniká záväzok účastníka 1 voči 
účastníkovi 2 uvedený v bode 1.2 tejto dohody.  

1.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú vzájomne veriteľmi a dlžníkmi jednotlivých 
pohľadávok tak, ako je uvedené v tejto dohode, tieto pohľadávky neboli ku dňu 
uzatvorenia tejto zmluvy uhradené, pohľadávky nie sú premlčané, ich započítaniu 
nebráni žiadna dohoda zmluvných strán a ďalej vyhlasujú, že na pohľadávkach 
neviaznu žiadne záložné práva alebo iné práva tretích osôb. 

 
 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

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

2.2 Zmena tejto dohody je možná len písomnou formou so súhlasom oboch zmluvných 
strán. 

2.3 Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu  prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak toho, že obsah dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.  
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Účastník 1: 

 
V Bratislave, dňa  

 
 
_____________________________ 
1. slovenská úsporová, a. s. 
Ing. Peter Schramm 
predseda predstavenstva 

 
 

Účastník 2: 
 
V Krupine, dňa  
 
 
_____________________________ 
Mesto Krupina 
Ing. Radoslav Vazan 
primátor mesta  
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Príloha 4  
    

 



MESTO KRUPINA, SVÄTOTROJIČNÉ NÁMESTIE 4/4, 963 01 KRUPINA, IČO: 00320056  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N Á V R H 
 

Rokovacieho poriadku komisií 
zriadených mestským zastupiteľstvom Mesta Krupina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Predkladá: JUDr. Ela Kocková 
právnik mesta Krupina 

Vypracoval:                                                                        JUDr. Ela Kocková 
právnik mesta Krupina 

Prerokované na Komisii rozvoja mesta 
K prerokovaniu na MsR: 
K prerokovaniu na MsZ: 

 12.10.2021 
20.10.2021 
27.10.2021 

 

 

 

 



Uznesenie č. .../2021-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s c h v a ľ u j e 
 
rokovací poriadok komisií zriadených Mestským zastupiteľstvom Mesta Krupina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rokovací poriadok komisií  
zriadených mestským zastupiteľstvom Mesta Krupina  

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia  

 
(1) Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva (ďalej len „komisie“) upravuje 
prípravu, priebeh zasadnutí, prípravu stanovísk ako aj spôsob ich vyhotovenia a doručovania. 

(2) Tento rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva sa vzťahuje na činnosť a 
rokovanie komisií zriadených v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a Štatútom Mesta Krupina. 

(3) Komisie mestského zastupiteľstva sú stálymi alebo dočasnými poradnými, iniciatívnymi a 
kontrolnými orgánmi Mestského zastupiteľstva Mesta Krupina. Komisie zriaďuje Mestské 
zastupiteľstvo v Krupine (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“), ktoré im vymedzuje ich 
povinnosti, ktoré tvoria prílohu tohto rokovacieho poriadku. 

(4) Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. 
 
 

Článok 2  
Kompetencia komisií  

(1) Poradná funkcia komisií 
Komisie v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené: 
a) podávajú odborné stanoviská k prerokovávaným materiálom, ako podklad pre 
rozhodovanie mestského zastupiteľstva, 
b) spolupracujú pri tvorbe rozvojových koncepcií danej oblasti, 
c) pripomienkujú vypracované materiály k riešeniu ďalších dôležitých otázok života mesta. 
(2) Iniciatívna funkcia komisií 
Komisie v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené: 
a) vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života 
mesta pre rokovania mestského zastupiteľstva, 
b) predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému úradu, ktorý je povinný sa nimi 
zaoberať a informovať komisiu o výsledku riešenia, 
c) spolupracujú pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných nariadení. 
(3) Kontrolná funkcia 
a) kontrolujú spôsob realizácie uznesení MsZ v oblasti svojej pôsobnosti, 
b) kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov.  
 
Komisie nemajú rozhodovacie právomoci v oblasti výkonu svojej činnosti. 
 

Článok 3  
Komisie a ich oblasť pôsobenia  

 
(1) Mestské zastupiteľstvo zriadilo stále komisie: 

-  Komisia rozvoja mesta  
-  Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
-  Komisia sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky 



-  Komisia pre prideľovanie bytov 
-  Komisia človek človeku. 

(2) Pôsobnosť a zloženie komisií zriadených mestským zastupiteľstvom je definované v 
prílohe tohto rokovacieho poriadku, v súlade s prijatými uzneseniami MsZ. 
(3) Tento rokovací poriadok sa nevzťahuje na  komisiu, ktorá sú zriadená zo zákona a to : 
             -  Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
 

Článok 4  
Dočasné komisie  

 
Pre riešenie jednorazovej alebo krátkodobej záležitosti alebo úlohy môže mestské 

zastupiteľstvo zriadiť dočasnú komisiu. Činnosť dočasnej komisie sa končí rozhodnutím 
mestského zastupiteľstva alebo splnením účelu pre ktorý bola zriadená. Mestské 
zastupiteľstvo pri kreovaní dočasnej komisie zvolí jej členov, prípadne predsedu a určí 
pôsobnosť komisie. 

 
Článok 5  

Voľba členov komisií  
 

(1) Členov komisií navrhuje a volí mestské zastupiteľstvo z poslancov MsZ a z radov 
občanov mesta Krupina, spôsobom podľa rokovacieho poriadku MsZ. 
(2) MsÚ zabezpečí informovanie verejnosti o vytvorených komisiách zverejnením prijatého 
uznesenia MsZ. 
 

Článok 6  
Zánik členstva v komisii  

(1) Členstvo v komisii zaniká: 
a)  zánikom komisie 
b)  vzdaním sa členstva adresovaným MsZ písomnou formou alebo elektronickou poštou 
c)  automaticky po troch bezprostredne po sebe nasledujúcich neúčastiach člena komisie,  
     z radov neposlancov, uvedené neplatí v prípade ospravedlnenia člena komisie pre PN. 
d)  zrušením členstva mestským zastupiteľstvom na návrh predsedu komisie v odôvodnených  
     prípadoch. 
(2) V prípade zániku členstva v komisii,  mestské zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí zvolí  
      nového člena komisie. 
(3) Za účasť člena na príslušnej komisii sa považuje jeho osobná účasť na príslušnej komisii  
      v rozsahu min. 2/3-tín rokovacieho času.  
(4  Tajomníčka príslušnej komisie eviduje presný čas príchodu a odchodu členov z komisie.      
     Člen komisie je povinný na svoj odchod z komisie upozorniť tajomníčku komisie, ktorá je  
      následne povinná odchod člena z komisie zaevidovať s presným časom odchodu. 
(5) Účasť každého člena komisie vyhodnocuje predseda komisie. O  zániku členstva v komisii  
      z dôvodu neúčasti člena - neposlanca podľa tohto článku ods. 1 písm.  c) rokovacieho  
      poriadku predseda komisie informuje najbližšie mestské zastupiteľstvo.   
 
 

Článok 7  
Členovia komisií  

 
(1) Členmi komisií sú poslanci mestského zastupiteľstva a ďalšie osoby zvolené mestským 
zastupiteľstvom z radov občanov mesta Krupina. 



(2) Funkčné obdobie členov komisií je totožné s funkčným obdobím poslancov mestského 
zastupiteľstva. 
(3) Členovia komisie majú právo a povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie, dávať 
otázky, predkladať návrhy a pripomienky, uplatňovať svoje poznatky a skúsenosti a 
obhajovať oprávnené záujmy mesta Krupina a jeho obyvateľov. 
(4) Členovia komisie môžu byť komisiou poverení osobitnými úlohami patriacimi do 
pôsobnosti komisie. 
(5) Každá komisia má spravidla maximálne 10-11 členov, z toho minimálne nadpolovičnú 
väčšinu tvoria poslanci mestského zastupiteľstva. Pokiaľ sú členmi komisie výlučne poslanci 
MsZ komisia môže mať toľko členov, koľko je poslancov MsZ. 
(6) Členom komisie prislúcha za účasť na rokovaní komisie odmena podľa zásad 
odmeňovania. 
(7) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku 
najviac jednu polovicu mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej 
skupiny.  
 

Článok 8  
Predseda komisie  

 
(1) Na čele komisie je predseda komisie, ktorého tajným hlasovaním volia a odvolávajú 
členovia príslušnej komisie. 
(2) Predseda komisie: 
a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia, vedie ich a spoločne s tajomníkom 
komisie pripravuje program zasadnutia komisie, 
b) organizuje spoluprácu s ďalšími komisiami mestského zastupiteľstva, 
c) zastupuje komisiu navonok, najmä na rokovaní mestského zastupiteľstva, 
d) predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh uznesení a zodpovedá za ich vecnú správnosť, 
e) zabezpečuje úlohy, ktorými ho poverí mestské zastupiteľstvo. 
f) sleduje realizáciu komisiou prijatých uznesení, o čom na zasadnutiach informuje členov 
komisie, 
g) kontroluje účasť členov komisie na zasadnutiach komisie a oboznamuje komisiu a MsZ s 
ukončením členstva v komisii v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a ods. 5 tohto rokovacieho 
poriadku.  
(3) Predsedu komisie zastupuje v plnom rozsahu v čase jeho neprítomnosti tajomník komisie. 
 

Článok 9  
Zapisovateľ, tajomník komisie 

 
(1)  Zapisovateľa, resp. tajomníka komisie určuje MsZ na návrh primátora mesta, ktorým je 
spravidla zamestnanec mesta. 
      Zapisovateľ, resp. tajomník komisie je  členom komisie s riadnym hlasovacím právom. 
(2) Zapisovateľ, tajomník komisie: 
a) zodpovedá za administratívne (organizačno–technické) zabezpečenie zasadania komisie 
(pozvánky, prezenčné listiny, prizvanie účastníkov, podľa pokynu predsedu komisie), 
b) zodpovedá za písomné vyhotovenie uznesení – písomný materiál zo zasadnutia komisie a 
jeho archiváciu, v prípade návrhu VZN archivuje zverejnené listinné návrhy VZN na úradnej 
tabuli mesta, vrátane dátumu vyvesenia a zvesenia návrhu, ak uvedené po dohovore 
nearchivuje spracovateľ návrhu VZN, prípade vedúci príslušného oddelenia MsÚ. 
c) zabezpečuje podkladový materiál pre rokovanie komisie, na pokyn predsedu komisie, 



d) zabezpečuje prostredníctvom zamestnanca MsÚ včasné zverejňovanie relevantných 
materiálov na internetových stránkach, pokiaľ to ukladá zákon, 
e) zapisovateľovi, resp. tajomníkovi komisie prislúcha za účasť na rokovaní komisie odmena 
podľa zásad odmeňovania. 
 

Článok 10  
Vzťah komisií k orgánom mesta  

(1) Mestské zastupiteľstvo: 
• zriaďuje komisie, navrhuje a volí a odvoláva ich členov,  
• určuje ich práva, povinnosti a pôsobnosť,  
• ukladá im úlohy.  

(2) Mestský úrad: 
• zabezpečuje administratívno-materiálnu a technickú činnosť komisií,  
• zabezpečuje odborné podklady pre činnosť komisií,  
• zabezpečuje zverejňovanie informácií na internete a v iných médiách, v zmysle 

príslušného právneho predpisu. 
(3) Mestská polícia: 

• komisie spolupracujú s mestskou políciou spolupracujú pri tvorbe VZN, pri kontrole 
dodržiavania VZN, v prípade potreby je náčelník MsP prizývaný na zasadnutie 
komisie a pod. 

(4) Hlavný kontrolór: 
• komisie spolupracujú s hlavným kontrolórom pri kontrole dodržiavania VZN a 

prešetrovaní sťažností. Komisie predkladajú hlavnému kontrolórovi požiadavky na 
riešenie v prípade pochybenia či podozrenia z nezákonnej činnosti a z postupov 
porušenia interných predpisov mesta.  

 
Článok 11  

Príprava zasadnutí  
 

(1) Komisie sa schádzajú podľa potreby a podľa harmonogramu zasadnutí MsZ. Spravidla sa 
schádzajú 1 týždeň pred zasadnutím MsR, ktorá predchádza MsZ. Začiatok rokovania 
komisií sa stanovuje na 15.00 hod., ak sa v mimoriadnych prípadoch členovia komisie 
výslovne nedohodnú na inom čase zasadnutia. 
-  Komisia rozvoja mesta  zasadá spravidla v utorok 1 týždeň pred  MsR 
-  Komisia sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zasadá v stredu pred komisiou  
    rozvoja mesta, 
-  Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok , zasadá vo      
    štvrtok pred komisiou  rozvoja mesta. 

(2) Program rokovania komisie navrhuje jej predseda. Tajomník komisie zabezpečí 
vypracovanie a zaslanie pozvánky s programom zasadnutia komisie e-mailovou poštou alebo 
telefonicky členom komisií spravidla 3 dni pred zasadnutím. 
(3) Materiály a návrhy môžu komisii predkladať: občania mesta Krupina prostredníctvom 
podateľne MsÚ, primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, hlavný kontrolór, 
náčelník mestskej polície, prednosta MsÚ, právny zástupca mesta, vedúci oddelení MsÚ. 
(4) Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda, v čase jeho neprítomnosti tajomník komisie. 
(5) Podklady určené na prerokovanie v komisii sa sústreďujú u tajomníka komisie. 
(6) Tajomník komisie doručí materiály členom komisie na zasadnutí komisie, okrem návrhu 
rozpočtu, záverečného účtu a návrhov VZN, ktoré doručí elektronickou poštou najneskôr 3 
dní pred zasadnutím komisie. 



(7) Ktorýkoľvek člen komisie môže navrhnúť prerokovanie materiálu nezahrnutého v 
pozvánke do bodu rokovania, ktorý následne bude predmetom rokovania mestského 
zastupiteľstva. 
 

Článok 12  
Rokovanie komisií  

 
(1) Komisia je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 
Ak nie je komisia uznášaniaschopná, zvolá predseda komisie nové zasadnutie komisie v 
najbližšom možnom termíne do najbližšieho zasadnutia MsR. 
2) Ak sa člen komisie nemôže zúčastniť na jej zasadnutí, je povinný sa vopred ospravedlniť 
predsedovi komisie, prípadne tajomníkovi komisie. Za neúčasť člena komisie na zasadnutí 
komisie sa považuje pre účely odmeňovania poslancov aj neprítomnosť člena na komisii v 
rozsahu min. 2/3-tín z rokovacieho času komisie. 
(3) Rokovanie komisií je verejné. Rokovania komisií sa môžu okrem  poslancov, primátora 
mesta a ďalších jeho zamestnancov, zúčastňovať aj občania mesta Krupina. 
 (4) Podľa povahy prerokovávanej veci môže komisia k jednotlivým bodom programu prizvať 
hostí. Hostia sa zúčastnia rokovania komisie k príslušnému prejednávanému bodu a po jeho 
prerokovaní môžu opustiť zasadnutie komisie. Obdobne na žiadosť občana o vypočutie v 
komisii, komisia alebo predseda komisie rozhodne, či občana na rokovanie prizve. Komisia 
občanovi udelí slovo na určený čas. 
(5) V úvode rokovania komisia prerokuje spravidla návrhy na zabezpečenie úloh 
vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva pre komisiu a kontrolu plnenia svojich 
uznesení. 
(6) Komisie môžu rokovať spoločne a podávať mestskému zastupiteľstvu spoločné správy, 
návrhy a stanoviská. 
(7) O každom návrhu rozhoduje komisia hlasovaním. Komisia je uznášaniaschopná pri 
akomkoľvek počte prítomných členov komisie. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie. 
(8) Člen komisie má právo na zaprotokolovanie svojho stanoviska k návrhu na uznesenie. 
(9) Z rokovania komisie sa vyhotovuje písomný materiál, ktorý vypracúva tajomník komisie. 
Jeho obsahom je návrh na prijatie uznesení MsZ so stručnou dôvodovou správou. Uvedený 
písomný materiál – výstup z komisie podpisuje predseda komisie, ktorý zodpovedá za jeho 
správnosť a úplnosť. Jeho súčasťou je  prezenčná listina z konaného zasadnutia komisie. 
(10) Komisia rokuje na základe písomných materiálov, ktoré zabezpečujú poverení členovia 
komisie, zamestnanci mesta a riaditelia mestských organizácií, orgány, organizácie alebo 
inštitúcie, s ktorými bolo spracovanie dohodnuté alebo bol materiál od nich vyžiadaný. 
(11) Komisie môžu prerokovať i ústne predložené návrhy na zasadnutiach komisií, ktoré 
predložia členovia komisie, primátor mesta, zamestnanci mesta a riaditelia mestských 
organizácií. 
(12) Návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, návrh rozpočtu mesta, rozpočtového 
provizória, záverečného účtu a záväzných koncepčných materiálov, musí byť pred zasadnutím 
MsZ prerokované v príslušných komisiách MsZ. 
 

Článok 13 
Spoločné ustanovenia  

 
(1) Predsedovia komisií dbajú o to, aby stanoviská komisií boli v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mesta Krupina a smernicami 
platnými v meste Krupina. 



(2) Písomný materiál – výstup z komisie, bezodkladne odovzdá tajomník komisie na 
sekretariát prednostu MsÚ k príprave podkladov pre rokovanie MsR a následne MsZ. 

 
Článok 14  

Záverečné ustanovenie  
 

(1) Tento rokovací poriadok sa vzťahuje len na rokovanie komisií zriadených mestským 
zastupiteľstvom v Krupine. (nie na komisie zriadené zo zákona). 
(2) Tento Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Krupine bol schválený 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. .../2021-MsZ zo dňa ...........2021 a 
nadobúda účinnosť dňom ................2021. 
(3) Týmto rokovacím poriadkom komisií MsZ sa ruší doterajší rokovací poriadok komisií 
prijatý Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 21/2020-MsZ zo dňa 20. februára 
2020, ktorý nadobudol účinnosť 6.3.2020. 
 
Ing.Radoslav  Vazan 
primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Náplň činnosti a oblasť pôsobenia jednotlivých komisií zriadených mestským 
zastupiteľstvom v Krupine  

1. Komisia rozvoja mesta  

vydáva svoje stanoviská najmä v súvislosti: 

• s rozpočtom mesta a organizácií riadených mestom, zmenami rozpočtu 
• so záverečným účtom mesta  
• s podporou podnikania  
• s analýzami plnenia rozpočtov  
• s prijímaním úverov alebo pôžičiek  
• s určovaním výšky miestnych daní a poplatkov  
• so zriaďovaním, zrušovaním rozpočtových a príspevkových organizácií mesta  
• so zakladaním a zrušovaním obchodných spoločností 
• s majetkovou účasťou mesta v právnickej osobe  
• s nakladaním s majetkom mesta, v rozsahu určenom v Zásadách hospodárenia mesta s 

majetkom mesta Krupina a to vo veciach o ktorých má právomoc rozhodovať mestské 
zastupiteľstvo, 

• s činnosťou MsKS, KCaMAS a koncepciou rozvoja organizácie  
• so zmenami územia mesta  
• so žiadosťami o poskytnutie dotácií a návratných finančných výpomocí  
• s návrhmi na určenie platu a výšky odmeny primátora mesta a hlavného kontrolóra  
• s návrhmi na určenie odmeny zástupcu primátora mesta 
• s návrhmi zásad odmeňovania poslancov MsZ  
• s návrhmi VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta, daní, poplatkov, cenníkov 

za služby  
• s koncepciu rozvoja obchodu, služieb a cestovného ruchu  
• s návrhmi VZN týkajúcich sa obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho 

rozvoja  
• s návrhmi koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  
• s výchovno-vzdelávacím procesom na školách 
• s materiálno-technickým vybavením škôl a školských zariadení  
• s návrhmi na vytvorenie obvodov základných škôl  
• s návrhmi na zriadenie, zrušenie a zlúčenie škôl, školských a predškolských zariadení  
• s činnosťou Centra voľného času  
• s posúdením žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov školám a školským 

zariadeniam  
• s návrhom na určenie výšky príspevku rodiča na čiastočnú úhradu neinvestičných 

výdavkov  
• s návrhom na rozdeľovanie financií školám a školským zariadeniam  
• s návrhmi VZN týkajúcich sa oblasti školstva  

• s rozpočtom mesta a organizácií riadených mestom, zmenami rozpočtu  
• so záverečným účtom mesta 
• s územným plánovaním, zmenami a doplnkami územnoplánovacej dokumentácie 

mesta a s PHSR mesta  
• s návrhmi VZN v oblasti ÚP, výstavby a dopravy  



• s realizáciou investičnej činnosti, s umiestňovaním stavieb v zmysle ÚPD, v 
spolupráci so stavebným úradom vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti výstavby  

• s budovaním technickej infraštruktúry a dopravných stavieb 
• s rozvojom bývania  
• s technickým stavom miestnych komunikácií /výstavba, rekonštrukcia, údržba 

miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov, vrátane dopravného značenia a 
čistenia 

• s označovaním ulíc a verejných priestranstiev  
• posudzuje jednotlivé žiadosti fyzických a právnických osôb na prevod nehnuteľností 

vzhľadom k ich investičným zámerom  
• so zásobovaním pitnou vodou a odvádzaním splaškových vôd 
• s koncepciou tvorby a ochrany životného prostredia  
• návrhmi VZN v oblasti ŽP , verejného poriadku a starostlivosti o verejnú zeleň  
• s riešením nakladania s odpadmi v meste, čistotou mesta, správou a údržbou verejnej 

zelene,  
• so stavom verejného osvetlenia  
• s chovom spoločenských a hospodárskych zvierat na území mesta  
• so zimnou údržbou  
• vyjadruje sa k prevodom nehnuteľného majetku mesta  

2. Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport a verejný poriadok 

• s verejným poriadkom  
• s rozpočtom mesta a organizácií riadených mestom, zmenami rozpočtu  
• so záverečným účtom mesta  
• s ochranou kultúrnych pamiatok 
• s koncepciou rozvoja kultúry, využitia voľného času, práce s mládežou 
• s plánom kultúrnych podujatí 
• s posudzovaním projektov občianskych združení, iných právnických a fyzických osôb 

v oblasti kultúry, mládeže a športu, ktoré žiadajú finančnú podporu z rozpočtu mesta 
• s organizačno-technickým zabezpečením mestských kultúrno-spoločenských podujatí  
• s poskytovaním dotácií na organizovanie kultúrnych podujatí 
• s posúdením návrhov na zriadenie kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta (divadlo, galéria, múzeum, knižnica) 
• s problematikou kroniky mesta  
• s návrhmi na ocenenia jednotlivcov i kolektívov pôsobiacich v oblasti kultúry, 

mládeže a športu  
• so vzťahmi s družobnými mestami, nadväzovaním kontaktov s obcami na Slovensku a 

v zahraničí  
• s prípravou zmlúv na medzimestskej úrovni  
• s prípravou organizačno-technického zabezpečenia pobytu delegácií družobných miest 

v meste  
• s návrhmi VZN mesta v oblasti kultúry, mládeže, športu a verejného poriadku,  
• s výstavbou, údržbou, využívanie a správa mestských kultúrnych a športových 

zariadení  
• s usporadúvaním a konaním mestských športových a spoločenských podujatí  
• s koncepciou rozvoja športu a telesnej kultúry, práce s mládežou a využitím voľného 
času  

• s utváraním podmienok pre rozvoj športu pre všetkých  
• s podporou organizovania telovýchovných, turistických a športových podujatí 



• so žiadosťami a návrhmi na poskytovanie dotácií právnickým osobám pôsobiacim v 
oblasti telesnej kultúry  

3. Komisia sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky 

vydáva svoje stanoviská najmä v súvislosti: 

• s poskytovaním starostlivosti v oblasti sociálnych služieb  
• so žiadosťami o poskytovanie jednorazovej dávky sociálnej pomoci  
• so žiadosťami o poskytnutie sociálnych pôžičiek 
• so zabezpečením opatrovateľskej služby mesta a zdravotnej starostlivosti 
• s návrhom poradovníka žiadateľov o mestský byt  
• s posudzovaním nájomných zmlúv na užívanie mestských bytov 
• s výmenou bytov, poskytnutím náhradného bytu, výpoveďou z nájmu bytu  
• so žiadosťami a návrhmi na poskytovanie dotácií alebo návratných finančných 

výpomocí žiadateľom poskytujúcim sociálnu alebo zdravotnú starostlivosť 
• s činnosťou centier dennej starostlivosti o seniorov  
• s návrhmi VZN mesta týkajúcich sa oblastí sociálnej, zdravotnej a bytovej  
• s kompetenciami a pôsobnosťou mesta  v zmysle § 70 – 83 Zák.č.448/2008 v znení 

neskorších predpisov  

4. Komisia človek človeku 

Zbor pre občianske záležitosti. 

Otázky riešené priamo Mestskou radou súvisiace 

• s návrhmi na zápis do kroniky mesta  

Ostatné otázky neupravené týmto rokovacím poriadkom rieši priamo a výlučne mestské 
zastupiteľstvo v Krupine. 

Ostatné dve komisie zriadené na základe prísl. právneho predpisu, majú náplň činnosti určenú 
príslušným právnym predpisom. 

Súčasťou tejto prílohy č. 1 sú prijaté uznesenia, ktorými boli zvolení členovia jednotlivých 
komisií.  

Členovia komisií boli zvolení uvedenými uzneseniami: 

Uznesenie č. 56/2019-MsZ 
Uznesenie č. 57/2019-MsZ 
Uznesenie č. 58/2019-MsZ 
Uznesenie č. 59/2019-MsZ 
Uznesenie č. 313/2019-MsZ 

V Krupine, dňa ............ 2021. 

 
 



Mesto Krupina, Svätotroji čné námestie 4/4, 963 01 Krupina, I ČO: 00320056  

 

 

 

 

               

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Materiál  z Komisie pre sociálnych vecí, zdravotníc tva a bytovej politiky  
konanej d ňa 18.10.2021 

 
 
 
 
 
  

Predkladá: Mgr. Anna Surovcová  
predsední čka komisie 

Vypracoval:                                                             

 
Peter Sedmák  
zapisovate ľ 

 

Prerokované: 
18.10.2021 

v Komisii sociálnych vecí, zdravotníctva 
a bytovej politiky  

 
 
 

 
 
 
 

 



Návrh uznesenia 
z Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky  

 

 Strana 2 

NÁVRH UZNESENÍ  
KOMISIE SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A BYTOVEJ PO LITIKY: 

 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a    v e d o m i e   
vzdanie sa funkcie zapisovateľa v Komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky pána 
Petra Sedmáka, bytom ČSL. Armády 182/1A, 96301 Krupina k 31.10.2021. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s ch v a ľ u j e 
pani Mgr. Ivanu Belkovú, bytom Mýtna 272, 985 53 Mýtna za zapisovateľku Komisie sociálnych 
vecí, zdravotníctva a bytovej politiky od 01.11.2021. 
 
 
Uznesenie č.   /2020-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s ch v a ľ u j e  
poskytnutie jednorazovej dávky hmotnej pomoci vo výške 33€ pre pána Stanislava Šouca, 
bytom Líška 2673/1, 963 01 Krupina   
Dôvodová správa:    
Žiadateľ poberá minimálny starobný dôchodok a nedokáže si zabezpečiť základné životné 
potreby.  
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NÁVRH  UZNESENIA 
 

na schválenie 
 

Mestskému zastupiteľstvu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vypracovala 
a predkladá:                                                                        

 
Ing. Žaneta Maliniaková 
vedúca oddelenia správy majetku mesta 
 

 
Prerokované na Komisii rozvoja mesta: 
K prerokovaniu na MsZ: 
 

 
12.10.2021 
27.10.2021 
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Komisia rozvoja mesta odporú ča predloži ť návrhy nakladania s majetkom Mesta Krupina 

a návrhy uznesení na schválenie MsZ: 
 

 
1.)   Návrh uznesenia na prenájom  pozemku  spôsobom obchodno verejnej súťaže.  
 
 
Uznesenie č. ................/2021–MsZ 
Mestské zastupite ľstvo v Krupine 
schva ľuje 

a) spôsob prenájmu pozemkov, na základe obchodnej v erejnej sú ťaže v súlade s § 9a 
ods. 1a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom 
pozemkov bližšie špecifikované v písmene b) tohto uznesenia, 

 
b) podmienky OVS v súlade s § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka, o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom po zemku vo vlastníctve 
mesta Krupina o výmere 562 m 2, pre účely odstavnej plochy,   

 
1. Vyhlasovate ľ:  Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina,  
                               IČO : 00 320 056, 
2. Predmet a ú čel sú ťaže :  

Predmetom súťaže je predloženie najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmlu vy na 
prenájom pozemku o výmere 562 m 2 pre účely skladovania .  
Pozemok sa nachádza v intraviláne mesta Krupina, v k.ú. Krupina, vedený na LV č. 4578, 
menovite: 

• časť parcely registra E č. 9610/2 o výmere 370 m2, druh pozemku ostatná plocha 
• časť parcely registra C č. 378/1 o výmere 78 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast,  
• časť parcely registra E č. 378/2 o výmere 73 m2, druh pozemku ostatná plocha, 
• časť parcely registra E č. 390/1 o výmere 41 m2, druh pozemku ostatná plocha 
spolu o výmere 562 m2. 
 

3. Kritérium pri výbere najvhodnejšej ponuky: 
• vyhlasovateľ neurčuje v podmienkach súťaže spôsob najvhodnejšieho výberu 

v súlade s § 286 ods. 2 Obchodného zákonníka a je oprávnený vybrať si návrh, ktorý 
mu najlepšie vyhovuje. 

4. Lehota na podávanie návrhov:  do 19.11. 2021 do 11.00 hod.. 
5. Spôsob na podávanie návrhov:  návrh je potrebné doručiť v písomnej podobe poštou alebo 

osobne. Osobne do podateľne Mestského úradu v zapečatenej obálke s výrazným 
označením: „OVS – nájom pozemku pre účely skladovania – neotvárať “. 

6. Obsah sú ťažných návrhov: 
• identifikačné údaje uchádzača (pri fyzickej osobe: meno, bydlisko, pri právnickej 

osobe: názov, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra), kontakt uchádzača, číslo 
účtu na ktorý bude vrátená finančná zábezpeka v prípade, že uchádzač bude 
neúspešný, 

• návrh výšky nájomného, nie nižší ako 0,40 Eur/m 2/mesačne, 
• účel prenájmu – využitie prenajatej plochy, návrh úpravy a zabezpečenia skladovej 

plochy proti enviromentálnej škode  
• písomný súhlas uchádzača, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov 

počas obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov, potvrdenie o zaplatení finančnej zábezpeky. 
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• návrh nájomnej zmluvy v súlade s Občianskym zákonníkom  na dobu neurčitú 
s jednomesačnou výpovednou lehotou v súlade s § 677 a § 678 Občianskeho 
zákonníka. 

 
7. Finančná zábezpeka:  40,- EUR, ktorá bude vrátená neúspešnému uchádzačovi 

bezprostredne po vyhlásení výsledku OVS a úspešnému uchádzačovi bude vrátená časť po 
odpočítaní nákladov súvisiacich so zverejňovaním OVS; rozdiel bude započítaný do 
nájomného, finančnú zábezpeku je povinný uchádzač zložiť na bankový účet vyhlasovateľa: 
SK24 0200 0000 0000 2002 0412, prípadne do pokladne MsÚ, do poznámky je potrebné 
uviesť: „finančná zábezpeka – OVS nájom pozemku“. 

8. Kontakt na zamestnanca MsÚ:  045/55 503 13, oddelenie správy majetku mesta, poskytne 
údaje o pozemkoch. 

9. O výsledku OVS  budú účastníci písomne oboznámený do 15 pracovných dní odo dňa 
zasadnutia komisie určenej na vyhodnotenie návrhov, ktorá bude zložená z členov Komisie 
rozvoja mesta a nadpolovičná väčšina bude z radov poslancov MsZ.  

10. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť podmienky OVS.  
11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje možnosť odstúpenia od OVS bez uvedenia dôvodu.  
12.  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky 

predložené návrhy až do uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom a zároveň má právo 
súťaž zrušiť. 

13. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže prijatý len ten návrh, ktorý 
obsahom zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 

14. Vyhlasovateľ je oprávnený predložený návrh nájomnej zmluvy doplniť a zmeniť podľa 
potreby vyhlasovateľa, resp. nájomcu. 

15. Účastník súťaže, ktorému MsZ schválilo prenájom pozemkov je povinný uzatvoriť nájomnú 
zmluvu najneskôr do 60 dní od schválenia výsledku OVS. V prípade ak nedôjde k 
uzatvoreniu nájomnej zmluvy do 60 dní z dôvodov na strane nájomcu, má vyhlasovateľ 
nárok na odstúpenie od OVS bez vrátenia finančnej zábezpeky v prospech víťaza. 

 

 
predmet OVS 
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2.) Návrh uznesenia na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku pod miestnou komunikáciou 
o výmere 203 m2  v prospech Mesta Krupina, ktorý je doplnený o geometrický plán. 

(poznámka :  GP bude hotový do MsZ) 
 
Uznesenie č. ......./2021 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine  
schva ľuje  
a) doplnenie Uznesenia č. 282/2021-MsZ zo dňa 29.9.2021 o geometrický plán č. ............. 
b) odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnute ľného majetku v súlade so  zákonom č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite 
k pozemku nachádzajúceho sa v meste Krupina, okres Krupina, k.ú. Krupina na parcele zameranej 
geometrickým plánom č. .............. vyhotoveným geodetom Martinom Lauroškom GeoPlanML, 
Majerský rad 643/44, Krupina, IČO 47843632, úradne overeným dňa .......10.2021 pod č. ....../2021, 
do novovytvorenej parcely registra C č. ......... o výmere 203 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 
vedená na LV č. 6182, od podielových spoluvlastníkov pozemku, a to 
Igora Paulínyho, bytom Nad Kotlom 977/22, Krupina, v podiele 1/3 k celku, 
Jána Paulínyho, bytom Malinovského 12, Krupina, v podiele 1/3 k celku, 
Mariána Paulínyho, bytom Bzovík 171, 962 41 Bzovík, v podiele 1/3 k celku, 
v prospech Mesta Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina, IČO 00 320 056, 
vo výške dohodnutej kúpnej ceny 203,- Eur a po vzájomnej dohode zmluvných strán.  
Prevodom pozemku sa usporiada pozemkové vlastníctvo a zosúladí sa skutkový stav so stavom 
právnym, a zároveň si Mesto Krupina usporiada vlastníctvo k pozemku pod miestnou komunikáciou 
na ul. Hviezdoslavova.   
 
 
 
3.)  Návrh uznesenia na prenechanie nehnuteľného majetku do bezodplatného užívania v prospech 

občianskeho združenia Podzemie Krupiny o. z., so sídlom Svätotrojičné námestie 20, 963 01  
Krupina, na základe zmluvy o výpožičke. Schválený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli 
a internetovej stránke mesta dňa 11.10.2021. K samotnému schváleniu bezodplatného užívania  je 
potrebných 7 hlasov. 

 
Uznesenie č. ........../2021-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje  
prenechania nehnute ľného majetku do bezodplatného užívania ako prípad h odný osobitného 
zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, menovite  
stavbu s podzemnou pivnicou bez súpisného čísla, nachádzajúca sa na pozemku parcely registra C 
č. 54/3 o výmere 7 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 122, k.ú. 
Krupina, okres Krupina, v prospech občianskeho združenia Podzemie Krupiny o. z., so sídlom 
Svätotrojičné námestie 20, 963 01  Krupina, IČO: 53314646, na základe zmluvy o výpožičke 
v súlade s § 659 Občianskeho zákonníka  40/1964 Zb. v platnom znení, na dobu neurčitú, 
za účelom sprístupnenia podzemnej pivnice širokej verejnosti pre zviditeľnenie historického 
významu pamiatok a k zvýšeniu turistického ruchu v meste Krupina. 
Zmluvou o výpožičke vznikne vypožičiavateľovi právo bezodplatne užívať nehnuteľnosť na dobu 
neurčitú za podmienky dodržania všetkých bezpečnostných predpisov.   
  
Dôvod hodný osobitného zreteľa na prenechanie stavby s podzemnou pivnicou do bezodplatného 
užívania je skutočnosť, že občianske združenie Podzemie Krupiny o.z. má zámer vytvoriť 
s podzemných pivníc nachádzajúcich sa v Krupine náučný chodník o podzemí mesta.  
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V predmetnej mestskej pivnici nachádzajúcej sa na ul. Sládkovičova je plánovaný zámer inštalovať 
malú galériu fotografií a výtvarných diel občanov mesta, a to v spolupráci s Múzeom A. Sládkoviča 
v Krupine, a tak zviditeľniť historické pamiatky mesta  a hlavne podzemie mesta Krupina.  
 
 
 
 
4.)  Návrh uznesenia na predaj pozemku parcely KN-E č. 7614/14 o výmere 447 m2  v prospech  

Oľgy Dadovej, bytom Rybárska 406/18,  Sliač. 
     Komisia rozvoja mesta:  6/6  vyjadrili svojim hlasovaním, že nesúhlasia aby Mesto Krupina 

odpredalo  požadovaný mestský pozemok v prospech žiadateľky. 
 
 
Uznesenie č. ................/2021–MsZ 
Mestské zastupite ľstvo v Krupine 
schva ľuje / neschva ľuje  
prevod nehnute ľného majetku spôsobom predaja pozemku v súlade so zákonom 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, menovite 
pozemok parcely KN-E č. 7614/14 o výmere 447 m2, druh lesný pozemok, vedená na LV č. 4578, 
k.ú. Krupina, lokalita Havran, v prospech Oľgy Dadovej, bytom Rybárska 406/18,  Sliač. 
.  
5.)   Návrh uznesenia na predaj pozemku parcely KN-E č. 7614/11 o výmere 102 m2 a časti 

pozemku z parcely KN-C č. 5481 v požadovanej výmere cca 182 m2  v prospech  Oľgy Dadovej, 
bytom Rybárska 406/18,  Sliač. 

      Komisia rozvoja mesta:  6/6  vyjadrili svojim hlasovaním, že súhlasia aby Mesto Krupina 
odpredalo  požadovaný mestský pozemok v prospech žiadateľky. 

 
 
Uznesenie č. ................/2021–MsZ 
Mestské zastupite ľstvo v Krupine  
schva ľuje 
a)   spôsob prevodu vlastníctva nehnute ľného majetku, bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto   

uznesenia, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, 
b) zámer prevodu majetku predajom ako prípad hodný osobitného zrete ľa v súlade s § 9 

a ods. 8 písm. e)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
menovite 

pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, parcela 
registra E č. 7614/11 o výmere 102 m2, druh lesný pozemok, vedená v registri C ako trvalo trávnatý 
porast) a pozemok parcely KN-C č. 5481 o výmere 41 820 m2, druh lesný pozemok, vedený na LV 
2383, zameraný geometrickým plánom do novovytvorenej parcely o výmere cca 182 m2, v prospech 
Oľgy Dadovej, Rybárska 406/18, Krupina, do výlučného vlastníctva, vo výške kúpnej ceny 3,- 
Eur/m2.  
Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch pozemkov v extraviláne a charaktere 
predávaného pozemku.  
Presná výmera pozemku bude stanovená na základe geodetického zamerania.  Prevod pozemku sa 
zrealizuje za podmienok: 
• dodržania náležitosti zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch §7 – §9 o trvalom vyňatí lesných 

pozemkov z trvalých funkcií lesov, ako aj uhradenia všetkých nákladov za trvalé vyňatie z LPF.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa je majetkovoprávne usporiadanie pozemku, ktorý sa nachádza 
v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a je dlhodobo užívaný a zastavaný, a neplní 
funkciu lesa.   
Odpredajom časti mestského pozemku sa pozemok scelí a funkčne prepojí s pozemkom vo 
vlastníctve žiadateľa. 
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6.) Návrh uznesenia pre zámer zriadenia vecného bremena, na priznanie vecného práva 
umiestnenia elektroenergetického zariadenia, ako súčasť stavby „Krupina – ul. Juraja Spitzera – 
rozšírenie NNk“, SW kód: 13562, vrátane ochranného pásma, v prospech spoločnosti 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri  Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

 
Uznesenie č. ..../2021-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
schva ľuje 
a) zámer na zriadenie vecného bremena , na priznanie vecného práva umiestnenia 
elektroenergetického zariadenia, ako súčasť stavby „Krupina – ul. Juraja Spitzera – rozšírenie NNk“, 
SW kód: 13562, vrátane ochranného pásma,  
na pozemku vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, menovite parcela KN-C č. 
5174/2, o výmere  3408 m2, druh trvalý trávnatý porast, vedená na LV č. 4578, 
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou PROEX ŽILINA s.r.o., Žilina, 
v predpokladanej výmere  160 m2, skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený po realizácii 
stavby porealizačným geometrickým plánom, a to v prospech spoločnosti Stredoslovenská 
distribučná, a.s., Pri  Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, obsahom vecného bremena 
bude povinnosť Mesta Krupina, ako vlastníka pozemkov: 

• strpieť na dotknutom pozemku parcely KN-C č. 5174/2 vedenej na LV č. 4578, umiestnenie a 
uloženie inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmom, v rozsahu vyznačenom 
v geometrickom pláne,  

• umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknutý pozemok za účelom prevádzky, údržby 
a rekonštrukcie v ktoromkoľvek ročnom období,  

• vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, prechádza s vlastníctvom nehnuteľností na nadobúdateľa, 
• vecné bremeno sa zriaďuje s odplatou vo výške stanovenej Znaleckým posudkom.  
 

b) uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vec ného bremena , v ktorej sa zmluvné strany 
zaväzujú uzatvoriť Riadnu zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní uvedenej stavby 
a jej zameraní porealizačným geometrickým plánom s vyznačením skutočného rozsahu vecného 
bremena na nehnuteľnosti dotknutej stavbou.  
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