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Mesto Krupina  
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 

zastúpené Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta  
 

zverejňuje 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 

oznámenie o zámere  
prevodu majetku mesta predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
Predmet prevodu:  
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 
• 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 
• 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 
 
Mestom Krupina, IČO: 00320056, ako predávajúci, uzatvorí s kupujúcim 1. slovenská úsporová, 
a.s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 921 111, Zmluvu o kúpe akcií spoločnosti 
FIN. M.O.S. a.s.,  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. 
 
 
 
 
 
Tento zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 340/2021-MsZ zo dňa 27.10.2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zámer zverejnený dňa  5.11.2021 
 
 
 
 
 


