
ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ 
(ZMLUVA O KÚPE CENNÝCH PAPIEROV) -  DODATOK Č. 2

I. Zmluvné strany

1. 1. slovenská úsporová, a.s.
zastúpená: Ing. Peter Schramm -  predseda predstavenstva
Pekná cesta 19
831 05 Bratislava
IČO: 35 921 111
IČ DPH: SK2021968432
Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I, odd. Sa, vložka č. 3526/B

(ďalej len „predávajúci")

a

2. Mesto Fiľakovo
zastúpené: JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta
Radničná 25 
986 01 Fiľakovo 
IČO: 00316075 
DIČ: 2021115052 

(ďalej len „kupujúci")

UZATVÁRAJÚ TENTO DODATOK Č. 2 K ZMLUVE 0 PREVODE AKCIÍ (ZMLUVA O KÚPE 
CENNÝCH PAPIEROV).

II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 8.6.2005 Zmluvu o prevode akcií (Zmluvu o kúpe 
cenných papierov) v znení dodatku č. 1 zo dňa 1.12.2008 (ďalej len „Zmluva 
o prevode akcií (Zmluva o kúpe cenných papierov)", na základe ktorej 
predávajúci predáva a kupujúci kupuje akcie akciovej spoločnosti FIN.M.O.S., 
a.s., Stodolova 5, 821 08 Bratislava, IČO: 35 925 094, IČ DPH: 
SK2021972799, zapísanej v OR OS BA I, odd. Sa, vložka č. 3541/B.

2. Podľa čl. VI. Bod 4 meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len písomnými 
číslovanými dodatkami, ktoré odsúhlasia obidve zmluvné strany.

3. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že táto zmluva o prevode akcií je tzv. 
zmluvou vedľajšou vo vzťahu k hlavnej zmluve, ktorou je zmluva o zabezpečení 
verejného osvetlenia uzatváraná medzi mestom Fiľakovo a spoločnosťou 
FIN.M.O.S., a.s.. V dôsledku uvedeného, ak dôjde k zmene obsahu hlavnej 
zmluvy, predmetom ktorej bude redukcia alebo doplnenie predmetu investície 
a tomu zodpovedajúce zníženie alebo zvýšenie ceny investície - vstupnej sumy 
uvedenej v kapitole VII. bod. 8 hlavnej zmluvy, sú účastníci vedľajšej zmluvy 
povinní modifikovať aj samotný predmet vedľajšej zmluvy.

4. Zmluvné strany s poukazom na vyššie uvedené a s ohľadom na obsah Dodatku 
č. 5 k Zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia zo dňa 08.06.2005 v znení 
dodatkov č. 1 až 4 medzi kupujúcim a spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s., ktorý sa 
uzatvára súčasne s týmto dodatkom, na základe vzájomnej, slobodnej, vážnej 
a určite prejavenej vôle sa dohodli na uzavretí dodatku č. 2 k Zmluve o prevode 
akcií (Zmluvu o kúpe cenných papierov) v nasledovnom znení.

III. Predmet dodatku

1. V čl. III. bod. 1 zmluvy sa počet kmeňových akcií „546 ks (t.j. 
päťstoštyridsatsesť kusov)" mení na: „813 ks (t.j. osemstotrinásť



kusov)".

2. V čl. III. bod. 2 zmluvy sa kúpna cena „267610 € (t.j. 
dvestošesťdesiatsedemtisícšeststodesať)" mení na: „392794,00 € (t.j. 
tristodeväťdesiatdvatisícsedemstodeväťdesiatštyri)".

3. V čl. IV. bod. 1 zmluvy sa doterajšia tabuľka splátok nahrádza touto tabuľkou:

Splatnosť Získané akcie 
(ks)

Menová 
hodnota 
získaných akcií 
(€)

Ročné splátky (€) Mesačné splátky (€)

roky Mesiace

2005 4 l.sept.-l.dec. 15 4 965,00 € 11728,00 € 2 932,00 €
2006 12 l.jan.-31.dec. 41 13 571,00 € 29 412,00 € 2 451,00 €
2007 12 l.jan.-31.dec. 50 16 550,00 € 30 600,00 € 2 550,00 €
2008 12 l.jan.-31.dec. 59 19 529,00 € 31716,00 € 2 643,00 €
2009 12 l.jan.-31 dec. 67 22 177,00 € 32 766,00 € 2 730,50 €
2010 12 l.jan.-31 dec. 75 24 825,00 € 33 732,00 € 2 811,00 €
2011 12 l.jan.-31.dec. 82 27 142,00 € 34 620,00 € 2 885,00 €
2012 12 l.jan.-31 dec. 87 28 797,00 € 35 496,00 € 2 958,00 €
2013 12 l.jan.-31 dec. 70 23 170,00 € 27 540,00 € 2 295,00 €
2014 0 l.jan.-31 dec. 0 0,00 € 0 0
2015 12 l.jan.-31 dec. 11 3 641,00 € 9 300,00 € 775,00 €
2016 12 l.jan.-31 dec. 14 4 634,00 € 11 280,00 € 940,00 €
2017 12 l.jan.-31 dec. 20 6 620,00 € 11 688,00 € 974,00 €
2018 12 l.jan.-31 dec. 24 7 944,00 € 12 708,00 € 1059,00 €
2019 12 l.jan.-31 dec. 28 9 268,00 € 14 040,00 € 1170,00 €
2020 12 l.jan.-31 dec. 35 11585,00 € 15 636,00 € 1303,00 €
2021 12 l.jan.-31 dec. 44 14 564,00 € 17 628,00 € 1469,00 €
2022 12 l.jan.-31 dec. 55 18 205,00 C 20 292,00 € 1 691,00 €
2023 12 l.jan.-31 dec. 36 11916,00 € 12 612,00 € 1051,00 €
Spolu 813 269 103,00 € 392 794,00 €

4. V Čl. VI. zmluvy sa dopĺňa nový ods. 7 v nasledovnom znení:

„Kupujúci vyhlasuje, že vstup kupujúceho do spoločnosti FIN.M.O.S., a. s., ako 
aj táto zmluva, boli schválené mestským zastupiteľstvom a prípadne aj inými 
orgánmi stanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi a že pri ich 
schvaľovaní a podpisovaní boli dodržané postupy stanovené všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Dodržanie osobitných postupov, ktoré sa 
vzťahujú na kupujúceho ako mesto, je kupujúci povinný zabezpečiť aj pri 
uzatváraní prípadných dodatkov k tejto zmluve. Kupujúci zodpovedá za škodu, 
ktorá vznikne predávajúcemu v prípade nepravdivosti tohto vyhlásenia alebo 
nedodržania stanovených postupov zo strany kupujúceho alebo jeho orgánov, 
vrátane škody spôsobenej prípadnou neplatnosťou tejto zmluvy alebo dodatkov 
k nej."

IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia a zmluvné dojednania obsiahnuté v Zmluve o prevode akcií 
(Zmluvu o kúpe cenných papierov) zo dňa 8.6.2005, v znení jej dodatku č. 1 zo 
dňa 1.12.2008, nedotknuté týmto dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti bezo 
zmeny.

2. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma 
zmluvnými stranami a je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach s platnosťou 
originálu, po jedno vyhotovenie pre každú zo zmluvných strán.



Jt.slovenská úsporová, a.s.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 pred jeho podpisom 
prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a že tento dodatok č. 2 tvoriaci 
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o prevode akcií (Zmluvu o kúpe cenných papierov) 
zo dňa 8.6.2005 bol uzavretý na základe ich vzájomnej dohody, nie v tiesni 
alebo inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho 
znením osoby oprávnené konať za zmluvné strany pripájajú svoje podpisy.

4. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
v súlade s ustanoveniami § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov.

Ostatné ustanovenia zmluvy sú nezmenené.

Vo Fiľakovo, dňa 16.7.2014


