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1. ÚDAJE O OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: Nitrianska investičná, s.r.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra

IČO: 36 567 761
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Rok vzniku: 2005
Základné imanie: 6.639 EUR
Predmet činnosti: voľné živnosti:

 inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 uskutočňovanie stavieb a ich zmien

 dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a 
interiérov

 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom 
živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

 sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

 poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
 sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností 

(realitná činnosť)
 reklamná a propagačná činnosť

 prípravné práce k realizácii stavby
 stavebné cenárstvo

Spoločníci: Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra

Výška vkladu: 6.639 EUR
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Ondrejička, konateľ

Miloš Paliatka, konateľ
Dozorná rada: Pavol Varga, člen dozornej rady

Doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., člen dozornej rady
Dpt. Ivan Gavalovič, člen dozornej rady

Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť konajú konatelia spoločne, pričom v mene spoločnosti

konatelia podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti 
pripoja svoj podpis.
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2. CHARAKTERISTIKA ZÁMERU

Nitrianska investičná definuje nasledovné hlavné predmety (zámery) svojej podnikateľskej činnosti:

1. Inžinierska činnosť – zabezpečovanie objednanej inžinierskej činnosti a činnosti stavebného 
dozoru pre investičné akcie mesta Nitry

2. Investičná činnosť 
a) Vlastná investičná činnosť – generálna rekonštrukcia majetku spoločnosti (Futbalového 

štadiónu na Sihoti, štadióna ČFK)
b) Dodávateľská investičná činnosť – realizácia investičných akcií na základe poverenie mesta, 

investičná činnosť na objednávku („in-house“ zákazky)

3. Poradenská činnosť – poskytovanie technického poradenstva za odplatu pre mesto 
k plánovaným investičným akciám (napr. obhliadka diela, technická správa, rozpočet stavby
pod.)

4. Prevádzková činnosť – zabezpečenie prevádzky športových areálov vo vlastníctve spoločnosti 

pre potreby mesta

5. Sprostredkovateľská činnosť za odmenu pri predaji a prenájme nehnuteľností vo vlastníctve 
mesta.

6. Prenájom nehnuteľností – komerčný prenájom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti

7. Reklamná činnosť – zabezpečovanie prenájmu reklamy na majetku spoločnosti cudzím 
subjektom, napr. do budúcna možnosť zabezpečovania a sprostredkovania reklamy na 

prostriedkoch MAD s dopravcom (mestom)
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3. POSTUP REALIZÁCIE ZÁMERU

Rok 2015 1. Prevzatie majetku za nepeňažný vklad spoločnosti

2. Prevzatie peňažného vkladu vo výške 500 tis. € (100 tis. € - prípravné práce 
Futbalový štadión, 250 tis. € - rekonštrukcia ČFK štadión, 150 tis. € ďalší 

peňažný vklad)
3. Uzatvorenie zmluvy so SFZ vo veci rekonštrukcie futbalového štadióna FC Nitra
4. Úprava organizačnej štruktúry spoločnosti, založenie pracovných pomerov

5. Zmluvná úprava poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti spoločnosti 
v prospech mesta

6. Zmluvná úprava reklamnej činnosti
7. Realizácia prebiehajúcich zverených investičných akcií mesta

8. Rekonštrukcia futbalového štadióna FC Nitra – búracie práce, prípravné práce

Rok 2016 1. Rekonštrukcia futbalového štadióna FC Nitra (stavebné práce - I. etapa)
2. Rekonštrukcia futbalového štadióna ČFK

3. Realizácia investičných akcií mesta formou Rámcovej dohody
4. Poskytovanie poradenskej činnosti pre investičné akcie mesta

5. Sprostredkovanie predaja a prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti
6. Sprostredkovanie predaja a prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve mesta
7. Reklamná činnosť

Rok 2017 1. Rekonštrukcia futbalového štadióna FC Nitra (stavebné práce - II. etapa)
2. Prevádzkovanie areálu futbalových štadiónov vrátane prenájmov tretím 

osobám
3. Realizácia investičných akcií mesta formou Rámcovej dohody
4. Poskytovanie poradenskej činnosti pre investičné akcie mesta

5. Sprostredkovanie predaja a prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti
6. Sprostredkovanie predaja a prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve mesta

7. Reklamná činnosť

Rok 2018 a nasl. Pokračovanie v plnení zámerov spoločnosti
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4. ORGANIZAČNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

4.1 Organizačné zabezpečenie

Návrh riadenia spoločnosti – orgány spoločnosti:

2 konatelia menovaní valným zhromaždením spoločnosti na základe schválenia 
Mestským zastupiteľstvom v Nitre

1 prokurista menovaný valným zhromaždením spoločnosti na základe výberového 

konania za podmienok schválených Mestským zastupiteľstvom v Nitre
3 členovia dozornej rady menovaní valným zhromaždením spoločnosti na základe schválenia 

Mestským zastupiteľstvom v Nitre

Návrh organizačnej (zamestnaneckej) štruktúry spoločnosti:

2 zamestnanci stavebný dozor
1 zamestnanec rozpočtár

1 zamestnanec správca majetku (prevádzkový pracovník)
1 zamestnanec ekonóm, účtovník

4.2 Technické zabezpečenie

1. Výpočtová technika (hardvér, softvér)
2. Stavebnotechnické pomôcky
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5. MARKETINGOVÉ INFORMÁCIE

Produkt:
1. Investičná činnosť – vlastná (zhodnotenie majetku spoločnosti) a dodávateľská (komerčná)

2. Poskytovanie služieb spojených s užívaním a prevádzkou majetku spoločnosti
3. Poskytovanie komerčných služieb pre mesto Nitra a tretie osoby

Priestor realizácie:
1. Vlastný majetok spoločnosti (rekonštrukcia, prevádzka)

2. Majetok mesta (investičná činnosť – realizácia zákaziek)

Cena:
1. Pri investičných akciách/inžinierskej činnosti určená % z ceny diela

2. Pri prenájme určená v €/m2 výmery predmetu prenájmu
3. Pri predaji majetku určená v €/m2 výmery pozemku (znalecká cena)
4. Pri poradenskej činnosti určená v €/súbor (cena za zákazku ako celok)

5. Pri sprostredkovateľskej činnosti určená ako provízia % z kúpnej ceny, resp. % z výšky 
ročného prenájmu

6. Pri reklame určená v zmysle schváleného cenníka

Reklama:
1. Vlastná reklamná činnosť
2. Referencie zrealizovaných zákaziek

3. Prostredníctvom odborného útvaru mesta pri akciách organizovaných mestom
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6. SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY ZÁMERU

SWOT analýza

Príležitosti Ohrozenia

 realizácia „in-house“ zákaziek mesta

 prevádzkovanie generálne 
zrekonštruovaných športových areálov

 legislatíva (zákon o obecnom zriadení, 
zákon o verejnom obstarávaní....)

- nedostatok vlastných finančných aktív

- neskúsenosť pri prevádzkovaní športových 
areálov

Silné stránky Slabé stránky

 priamy kontakt s mestom

 finančná istota zo strany jediného 

spoločníka

- slabé referenčné portófio

- slabá konkurencia schopnosť
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7. FINANČNÁ  PROGNÓZA (V €)

Projekcia nákladov, výnosov  a schopnosti splácania úveru

                                                                                                                                                                   v € bez DPH

2014 2015 2016 2017

Náklady

spotreba mat. + energie (športoviská) 108 700 108 700

oprava a údržba 25 000 25 000

osobné náklady (mzdy, odvody, stravovanie, SF, OON) 14 475 22 426 103 350 104 000

réžia - telefóny, kancelárske potreby a iné) 6 000 6 000

odpisy 67 67 83 410 100 000

dane a poplatky (daň z nehnuteľností, KO, poplatky SOZA) 265 132 15 000 15 000

materiál, energie + služby (stavebná a inžinierska činnosť) 258 110 4 950 000 4 950 000 4 900 000

spolu 272 917 4 972 625 5 291 460 5 258 700

Výnosy

tržby - refakturácia energií 108 700 108 700

tržby - prenájom šport. zariadenia 144 000 168 000

tržby - prenájom ostatný 15 000 15 000

tržby za poradenskú činnosť 12 000 12 000

tržby za sprostredkovanie 20 000 20 000

tržby z predaja majetku

dotácia Mesto 35 000 25 000

tržby z predaja služieb (stavebná a inžinierska činnosť) 241 153 5 000 000 5 000 000 5 000 000

ostatná hosp. činnosť - výnosy z reklamy a iné 20 000 30 000

spolu 276 153 5 025 000 5 319 700 5 353 700

Výsledok hosp. z hosp. činnosti 3 236 52 375 28 240 95 000

náklady z fin. činnosti (úroky z úveru + bank. popl.) 87 62 15 000 30 000
výnosy z fin. činnosti 1 8 1 1

Výsledok hosp. z fin. činnosti -86 -54 -14 999 -29 999

Výsledok hosp. (+zisk/ -strata) 3 150 52 321 13 241 65 001

daň z príjmu 960 11 511 2 913 14 300

Výsledok hosp. po zdanení 2 190 40 810 10 328 50 701

výpočet schopnosti splácať úver

EBITDA 3 303 52 442 111 650 195 000

výdavky - úroky z úveru 14 695 29 390

výdavky - splátky úveru 75 000 150 000

Cash flow 2 343 40 931 19 042 1 310
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Východiská k projekcii nákladov a výnosov:

 Tržby – z refakturácie energií – sú súčasťou dotačného systému mesta a prostriedkov mesta cez 
spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o.

 Tržby za prenájom športového zariadenia – predpoklad 12 tis.€/ mesiac v závislosti od spôsobu 

určenia ceny nájmu jednotlivých zariadení, nájom bude obsahovať aj opravy, údržbu zariadení, 
ostatné služby (odpad, čistenie, úhradu dane z nehnuteľností a iné poplatky) 

 Tržby prenájom ostatný – prenájom komerčných priestorov na ČFK a FŠ pre konečných užívateľov
 Tržby za poradenskú činnosť – predpoklad vykonávania prác pre mesto a organizácie mesta 

v oblasti rozpočtovníctva a stavebného dozoru investičných akcií
 Tržby za sprostredkovanie – činnosť spojená s marketingom, prípravou a realizáciou predaja 

nehnuteľností mesta až po konečnú realizáciu 

 Tržby za predaj majetku – predpoklad predaja pozemkov súvisiacich so športovými zariadeniami 
na komerčné investície 

 Tržby z predaja služieb (stavebná a inžinierska činnosť) - pokračovanie organizácie, prípravy 
a realizácie stavieb pre mesto a jeho organizácie s očakávanou maržou 1 – 2%

 Ostatná hospodárska činnosť – predpokladaný výnos z reklamných činností napr. na areáloch 
športovísk, podiel z reklamnej činnosti prostriedkov MHD, prípadný podiel z výnosu zo 
zabezpečenia služieb výberu parkovného v meste, vlastné plochy na krátkodobý prenájom, 

organizovanie podujatí

Z hľadiska výnosov a nákladov sa viaceré položky stretávajú so súčasnými položkami rozpočtu mesta 
(dotačný systém energií, úhrady opráv a údržby, dane z nehnuteľností, mzdové náklady cez prevzatie 

pracovníkov z mesta, resp. organizácií mesta, výnosy z prác pre mesto a organizácie mesta, 
prevádzková dotácia na činnosť organizácie) sa v podstate preskupujú v rámci zdrojov mesta, cez 
dotačné systémy k nájmu a vlastnej činnosti. Pri zreálnení hodnoty za prenájom konečnému 

užívateľovi, by nebola potrebná prevádzková dotácia mesta do organizácie. 
Predpokladaný dodatočný dopad na rozpočet mesta v porovnaní so súčasným stavom neprekročí

v r.2016 sumu 100 tis.€

Prostriedky na splátky úveru – predpoklad úver 1,5 mil. € na obdobie 10 rokov začiatok čerpania 
v r.2016, ročné splátky istiny 150 tis.€, finančné náklady ročne maximálne do 29 tis.€.




