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Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
 
1. Informatívnu správu o činnosti Nitrianskej investičnej, s.r.o. za obdobie 2007–2010 a plán činnosti 

pre obdobie 2011–2014  
2. Návrh na odvolanie členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. 

s účinnosťou ku dňu výmazu z obchodného registra 
3. Návrh čerpania mzdových a prevádzkových prostriedkov spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. 

na rok 2011 
 
 
 
a) berie na vedomie 

Informatívnu správu o činnosti Nitrianskej investičnej, s.r.o. za obdobie 2007–2010 a plán 
činnosti pre obdobie 2011–2014 

 
b) odvoláva 

JUDr. Mareka Ďurana 
Ing. Antona Letka 

 Ing. Jozefa Čuboňa 
z funkcie členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. s účinnosťou 
ku dňu výmazu z obchodného registra 

 
c)       súhlasí 

s návrhom čerpania mzdových a prevádzkových prostriedkov spoločnosti Nitrianska investičná,   
s.r.o. na rok 2011 

 
 
ukladá 
 

1. konateľovi obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o.  
      vykonať v zákonom stanovených lehotách všetky úkony súvisiace so schválenými zmenami    
      v obchodnej spoločnosti     

T: 31.03.2011 
 
2. prednostovi MsÚ  
      predložiť rozpočtové opatrenie na zabezpečenie transferu pre spoločnosť Nitriansku  
      investičnú, s.r.o. vo výške podľa odsúhlaseného návrhu čerpania mzdových a prevádzkových  
      prostriedkov spoločnosti 

T: 27.01.2011 
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Dôvodová správa 
 
 

Predkladáme informatívnu správu o činnosti Nitrianskej investičnej, s.r.o. za obdobie 2007 –
2010 a plán činnosti pre obdobie 2011 – 2014. 

Nitrianska investičná, s.r.o. svoju činnosť vyvíja a riadi na základe podnikateľského zámeru 
schváleného MsZ v Nitre v roku 2007. 

Informatívna správa tvorí prílohu č. 1 tohto materiálu. 
 
Dňa 10.12.2010 sa konalo Valné zhromaždenie Nitrianskej investičnej, s.r.o. v zastúpení 

primátorom Mesta Nitry Jozefom Dvončom. 
Valné zhromaždenie na návrh konateľa spoločnosti Ing. Mareka Šestáka, PhD. schválilo 

zmenu organizačnej štruktúry spoločnosti. 
Návrh organizačnej štruktúry spoločnosti tvorí prílohu č. 2 tohto materiálu. 
 
Na zasadnutí bol valným zhromaždením odvolaný z funkcie výkonného riaditeľa spoločnosti 

Ing. Marek Šesták, PhD. s účinnosťou od 17.12.2010 a valné zhromaždenie vymenovalo do funkcie 
výkonného riaditeľa spoločnosti Ing. Miroslava Ondrejičku s účinnosťou od 01.01.2011. 
 

Konateľ spoločnosti Ing. Marek Šesták, PhD. predložil valnému zhromaždeniu návrh 
prevádzkových a mzdových nákladov spoločnosti, vrátane návrhu transferu pre spoločnosť Nitrianska 
investičná, s.r.o. na základe predpokladaných nákladov spoločnosti na obdobie od 01.01.2011                    
do 30.06.2011, ktorý súčasne zahŕňa aj mzdový fond výkonného riaditeľa spoločnosti podľa zmeny 
organizačnej štruktúry spoločnosti na celý kalendárny rok 2011. 

Návrh nákladov spoločnosti na rok 2011 tvorí prílohu č. 3 tohto materiálu. 
 
 
 
Stanovisko MR:  
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11. 01. 2011 prijala uznesenie č. 80/2011-MR v znení:  
 
Mestská rada v Nitre  
p r e r o k o v a l a 
 

1. Informatívnu správu o činnosti Nitrianskej investičnej, s. r. o. za obdobie 2007–2010 a plán 
činnosti pre obdobie 2011–2014  

2. Návrh na odvolanie členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. 
s účinnosťou ku dňu výmazu z obchodného registra 

3. Návrh čerpania mzdových a prevádzkových prostriedkov spoločnosti Nitrianska investičná,          
s. r. o. na rok 2011 

 
 
o d p o r ú č a  
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
 
 
a) vziať na vedomie 

Informatívnu správu o činnosti Nitrianskej investičnej, s. r. o. za obdobie 2007–2010 a plán 
činnosti pre obdobie 2011–2014 

 
b)      odvolať 

JUDr. Mareka Ďurana 
Ing. Antona Letka 

 Ing. Jozefa Čuboňa 
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z funkcie členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. s účinnosťou 
ku dňu výmazu z obchodného registra 

 
c)      súhlasiť 

s návrhom čerpania mzdových a prevádzkových prostriedkov spoločnosti Nitrianska   
investičná, s. r. o. na rok 2011 

 
uložiť 
 

1. konateľovi obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o.  
      vykonať v zákonom stanovených lehotách všetky úkony súvisiace so schválenými     zmenami  

v obchodnej spoločnosti 
T: 31.03.2011 

 
 
2.   prednostovi MsÚ  
      predložiť rozpočtové opatrenie na zabezpečenie transferu pre spoločnosť Nitriansku  
      investičnú, s. r. o. vo výške podľa odsúhlaseného návrhu čerpania mzdových   

a prevádzkových prostriedkov spoločnosti 
      T: 27.01.2011 
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Informatívna správa o činnosti Nitrianskej investičnej, s.r.o. za obdobie 2007 – 2010 a plán 
činnosti pre obdobie 2011 – 2014 pre Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

 
 
Nitrianska investičná, s.r.o. svoju činnosť riadila na základe podnikateľského zámeru schváleného 
MsZ v Nitre v roku 2007. 
 
 
Prehľad činností: 
 

� vytipovanie lokality vhodnej na priemyselné investície (Nitra – Dolné Krškany, PZ JUH), 
� návrh,  prerokovanie  a schválenie  územného plánu zóny pre PZ JUH, 
� vyhľadanie vlastníkov pozemkov (keďže nebol vykonaný ROEP, tak na základe PK vložiek 

zistenie vlastníkov, vykonanie dedičských úkonov za účelom vysporiadania pozemkov                 
pre budúcu výstavbu), vlastníkov cca 160, 

� rokovania a podpísanie sprostredkovateľských zmlúv s vlastníkmi pozemkov resp. s ich 
poverenými zástupcami, 

� rokovania s investormi o podmienkach  kúpno-predajných zmlúv, 
� podpísanie zmlúv s investormi o predaji pozemkov v PZ JUH – 11 investorov, 
� 11 investori zamestnajú cca 800 zamestnancov, z toho spoločnosť Muehlbauer Technologies, 

s.r.o. v priebehu 3 – 4 rokov cca 600 zamestnancov s predpokladom výstavby ďalšej výrobnej 
haly v PZ JUH,  

� vypracovanie projektovej a stavebnej dokumentácie PZ JUH (financované investormi), 
� dodržanie termínu vydania stavebného povolenia pred rokom 2009 z dôvodu spoplatňovania 

pozemkov na základe bonity pôdy (požiadavka investorov), 
� rokovania s verejnými a štátnymi inštitúciami o vybudovaní PZ JUH, 
� príprava zmlúv medzi investormi a Plastikou Nitra, a.s.,  
� v spolupráci so spoločnosťami (Plastika Nitra, a.s., ZsVS, a.s., Idea, Matador, a.s., Muehlbauer 

Technologies, s.r.o. a malými a strednými investormi – PPP projekt) sa podarilo Nitrianskej 
investičnej, s.r.o. zabezpečiť inžinierske siete (trafostanice, vodovodný rád s prípojkami, 
plynový rád, VN elektrické vedenie s napojením na nové dve trafostanice, dažďovú 
kanalizáciu, splaškovú kanalizáciu, nové telekomunikačné optokáble pre celú oblasť) v sume 
cca 1,7 mil. EUR (51 mil. Sk). Tieto finančné prostriedky neposkytovalo Mesto Nitra                    
zo svojho rozpočtu, 

� výstavba autobusových zastávok v PP SEVER (financované Nitrianskou investičnou, s.r.o.), 
� vypracovanie územnej a stavebnej dokumentácie pre Okružnú križovatku v PZ JUH (vyvolaná 

investícia – investor Mesto Nitra), rokovania s vlastníkmi pozemkov, 
� otvorenie vedecko-výskumného centra Muehlbauer Technologies, s.r.o. v PZ JUH v roku 

2009, výška investície cca 12,8 mil. EUR, 
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� prevod pozemkov pod komunikáciu od 10 investorov za 1,- Sk do vlastníctva Mesta Nitra             
za účelom vypracovania projektu pre získanie dotácie z MH SR na výstavbu infraštruktúry 
a vnútroareálovej  komunikácie v PZ JUH,  

� pri plánovanej zastavanosti všetkých 12 spoločností (75 000 m2) v Priemyselnej zóne JUH                
je predpokladaná platba dane za  1 rok 75 000 m2 x 3 EUR/m2 = 225 000 EUR/rok, 

� získanie dotácie (2010) na základe vypracovaného projektu  pre PZ JUH vo výške cca 1,2 mil. 
EUR, realizácia stavby - rok 2011, 

� výstavba druhej prevádzky malých a stredných podnikateľov (spol. BAUPARK) v PZ JUH  
rok 2010, 

� vypracovanie žiadosti na získanie dotácie z MH SR pre napojenie spoločnosti SONY z PP 
SEVER na diaľnicu R1, v roku 2010 Mesto Nitra získalo dotáciu vo výške 3,6 mil. EUR, 
predpokladaná realizácia stavby 2011 – 2013, 

� pre nových investorov (malých a stredných podnikateľov) je k dispozícii v PZ JUH cca 3 ha 
vysporiadaných a zazmluvnených pozemkov so všetkými inžinierskymi sieťami pripravených 
na realizáciu stavieb, 

� Nitrianska investičná, s.r.o. je členom Priemyselnej rady pri Strednej odbornej škole 
(Dvorčianska ul.); 

� Nitrianska investičná, s.r.o. je členom Slovenského plastikárskeho klastra. 
 
 

Tab. 1

Sumár finančných prostriedkov  akumulovaných  Nitrianskou investičnou, s.r.o.  za obdobie  2007 – 2010 EUR
Poskytnuté transfery z rozpočtu Mesta Nitra pre činnosť Nitrianskej investičnej, s.r.o. 208 834
Zisk finančných prostriedkov Nitrianskej investičnej, s.r.o. na základe svojej podnikateľskej činnosti 189 301
Celkové preinvestované financie mimo rozpočet Mesta Nitra v PZ JUH na základe PPP projektov 1,7 mil.
Získané financie z dotácií MH SR na základe projektu, mimo rozpočet Mesta Nitra pre PP Sever vo výške           3,6 mil. 
Získané financie z dotácií MH SR na základe projektu, mimo rozpočet Mesta Nitra pre PZ Juh vo výške           1,2 mil.

Tab. 2

Podiel poskytnutých a získaných finančných prostriedkov Nitrianskej investičnej, s.r.o. za  2007 - 2010 EUR %
Poskytnuté pre Nitriansku investičnú, s.r.o.  z transferov Mesta Nitra 208 834 3,11
Získané Nitrianskou investičnou, s.r.o. 6,7 mil. 96,89

 
 
 
Percentuálny podiel poskytnutých finančných prostriedkov pre Nitriansku investičnú, s.r.o.  
z transferov Mesta Nitra a získaných finančných prostriedkov Nitrianskou investičnou, s.r.o.                      
za obdobie rokov 2007 – 2010 je 3,11 % ku 96,89 %. 
 
Plán činnosti Nitrianskej investičnej, s.r.o. na obdobie 2011 – 2014 
 
Všetky nasledujúce činnosti sú vykonávané za účelom vytvorenia zisku z podnikateľskej činnosti, 
(provízie zo sprostredkovania inžinierskych činností, predaja pozemkov, vykonávania služieb, 
vytvorenia priaznivého podnikateľského prostredia pre investorov v Meste Nitra).  
 

� Príprava územia Párovských lúk pre výstavbu novej mestskej štvrte v spolupráci 
s developerom a Mestom Nitra,  

� Spracovanie posudku EIA pre výstavbu v tejto oblasti (už spracované a podané na MŽP) 
� Príprava územnej a stavebnej dokumentácie pre výstavbu 2011 - 2012, 
� Spracovanie projektov pre získanie dotácií na výstavbu inžinierskych sietí z EÚ alebo štátnych 

dotácií  2013 - 2014, 
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� Vypracovanie projektov pre podporu výstavby zo štátneho fondu rozvoja a bývania, 
z ministerstva výstavby SR 2013, 

� Rokovania s investormi o ich etablovaní v Meste Nitra, 
� Zúčastňovanie sa konferencií, výstav a podujatí týkajúcich sa investícií za účelom prilákania 

investorov do Mesta Nitra, 
� Pomoc a riešenie požiadaviek  jestvujúcim investorom z PP SEVER a PZ JUH, 
� Výstavby ďalších priemyselných prevádzok v PZ JUH, 

� Rozšírenie PZ JUH o ďalších cca 5 investorov, 

� Zabezpečovanie tvorby projektov za účelom získavania prostriedkov z fondov EÚ a z fondov 
SR,  

� Vypracovanie podnikateľského zámeru pre areál N-ADOVY, 
� Zabezpečovanie operatívnej zmeny podnikateľského plánu o využití areálu N-ADOVY 

a následné riešenia vzniknutých úloh, 
� Spolupráca, navrhovanie riešenia s organizáciami dotknutými, respektíve pôsobiacimi v areály 

N-ADOVY za účelom kladného hospodárenia a vytvárania zisku, 
� Zriaďovanie vnútorných organizačných útvarov a úsekov v rámci areálu N-ADOVY, ich 

činnosť a zamerania, 
� Príprava podmienok na investovanie v areály N-ADOVY, rokovanie s investormi, aktívna 

spolupráca s podnikateľskými subjektmi za účelom ich etablovania v tomto areály, 
� Zabezpečovanie operatívnych hospodárskych záujmov Mesta Nitra v oblasti areálu                      

N-ADOVY. 
 
 
Spracoval:             Ing. Marek Šesták, PhD. 
             konateľ spoločnosti 
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Príloha č. 2    Štruktúra spoločnosti: 
 

                                                                   
 
 
Príloha č.3  Hospodárenie a návrh transferu pre Nitriansku investičnú, s.r.o. 
 

 

Hospodárenie Nitrianskej investi čnej, s.r.o. v roku 2010 Suma EUR
Transfer poskytnutý Mestom Nitra od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 22 020,00
Zisk z podnikateľskej činnosti Nitrianskej investičnej, s.r.o. za rok 2010 11 761,76

ŽIados ť o transfer na základe predpokladaných nákladov Nit rianskej
investi čnej, s.r.o. od 01. 01. 2011 d o 30. 06. 2011 
Popis Suma/mesiac Suma/6 mes.
Mobilný Orange internet nonstop  30 180
Slovak Telekom - T-MOBILE - 2x 60 360
Webhostingové služby + doména NI, s.r.o. na rok 2011 14 84 
Prevádzkové náklady spoločnosti (kancel.potreby,reprez.výdavky...) 80 480
Cestovné náklady (konateľ + riaditeľ) 140 840
Odmeny konateľa spoločnosti 980 5 880 
Mzdové náklady - 1 interný zamestnanec 500 3 000 
Odvody pre jedného interného zamestnanca 250 1 500 
Zákonné sociálne náklady (tvorba sociálneho fondu, ...) 80 480
Stravné poukážky 150 900
Vedenie mzdovej a personálnej agendy a podvojného účtovníctva 250 1 500 
Koordinátor spoločnosti 250 1 500 
Služby a ostatné výdavky 200 1 200 
SPOLU EUR 2 984 17 904 

Predpokladaný zisk z podnikate ľskej činnosti v roku 2011

Zisk Suma/EUR
Z PČ - spracovanie inžinierskej činnosti 2 480
Zo sprostredkovateľskej činnosti-predaj pozemku pre betonár. spol. 5 700
Z PČ v rámci riešenia stavebného povolenia pre betonársku spol. 2 000
Zo sprostredkovania-predaj pozemku pre investora PZ JUH   (PP Sever) 3 200
SPOLU EUR 13 380 

Transfer pre výkonného riadite ľa Suma/mesiac Suma/12mes.
Výkonný riadite ľ spolo čnosti (mzda + odvody) v EUR  1 500 18 000 

Celkový požadovaný transfer v EUR  35 904 


