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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o
Návrh  na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. formou 
peňažného vkladu vo výške 350.000,-EUR

s c h v a ľ u j e
zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom Štefánikova 
trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 36 567 761 formou peňažného vkladu  vo výške 350.000,-EUR, ktorý sa 
započítava na vklad spoločníka Mesta Nitra do základného imania obchodnej spoločnosti Nitrianska 
investičná, s.r.o.

p o v e r u j e
primátora Mesta Nitra ako štatutárny orgán jediného spoločníka (Mesto Nitra) spoločnosti Nitrianska 
investičná, s.r.o., ktorý vykonáva v zmysle § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného 
zhromaždenia  ako najvyššieho orgánu spoločnosti, aby pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia 
spoločnosti postupoval a rozhodoval výlučne v súlade s týmto uznesením o zvýšení základného 
imania spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. formou peňažného vkladu vo výške 350.000,-EUR v 
súlade § 22a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra

u k l a d á
konateľom spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. vykonať všetky kroky a úkony podľa platnej 
legislatívy SR smerujúce k vykonateľnosti tohto uznesenia

T: 31.12.2015
K: MR



Dôvodová správa

   Mesto  Nitra  je  zakladateľom  a jediným  spoločníkom spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so 
sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 36567761. Mesto Nitra založilo predmetnú 
obchodnú spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou mesta za účelom realizovania činností spojených 
so správou majetku mesta, ktorý nie je zverený do správy rozpočtových a príspevkových  organizácií  
zriadených  Mestom  Nitra  s cieľom  dosiahnutia  optimalizácie nákladov  súvisiacich  so  správou  a 
prevádzkou  nehnuteľného  majetku  Mesta  Nitry,  ako i zefektívnenia  súvisiacich  činností  
(prevádzka,  údržba,  rekonštrukcie,  modernizácie, výstavba). 

     Základné imanie spoločnosti tvorí  peňažný vklad zakladateľa vo výške  6.639,- € (slovom: 
šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur) a nepeňažný vklad predstavuje Futbalový štadión, Jesenského 4, 
Nitra, Telocvičňa Parkové nábrežie – zápasnícka hala, Parkové nábr. 27, Nitra a Futbalový štadión 
Čermáň, Golianova 2, Nitra spoločne s pozemkami, stavbami a príslušenstvom v zmysle uznesenia č. 
294/2015-MZ zo dňa 10.09.2015. Celkové základné imanie spoločnosti predstavuje 2.122.778,-€ 
(slovom: dva milióny stodvadsaťdvatisícsedemstosedemdesiatosem EUR).

     Spoločnosť ako vlastník Futbalového štadióna, Jesenského 4, Nitra  preberá v zmysle uznesenia 
147/2015-MZ zo dňa 30.04.2015 realizáciu projektu rekonštrukcie FŠ, ktorá bola zaradená do 
rozpočtu mesta uznesením č. 183/2015-MZ zo dňa 11.06.2015 a rekonštrukciu Futbalového štadióna 
Čermáň, Golianova 2, Nitra, ktorá bola zaradená do rozpočtu mesta v zmysle uznesenia č.183/2015-
MZ z 11.6.2015.

     Z toho dôvodu vznikol návrh presunúť finančné prostriedky na schválené rekonštrukcie športových 
zariadení z rozpočtu mesta formou navýšenia základného imanie spoločnosti,  a  to za účelom 
modernizácie, obnovy a rekonštrukcie týchto nehnuteľností. Peňažný vklad v navrhovanej výške bude 
použitý na realizáciu týchto investičných akcií.

     Podľa § 59 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník je vkladom spoločníka súhrn 
peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré spoločník vkladá do spoločnosti 
a podieľa sa nimi na výsledku podnikania spoločnosti

     Podľa § 7 ods. 5 zákona č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , ak obec zakladá  právnickú  
osobu  môže  použiť  rozpočtové  prostriedky  na  založenie  a nadobúdanie majetkových účastí na 
podnikaní takejto právnickej osoby. V zmysle § 22a písm. b) rozhodne primátor pri výkone právomocí 
valného zhromaždenia v znení uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré predchádza rozhodnutiu 
valného zhromaždenia vo veci zvýšenia základného imania.

     V súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, do pôsobnosti 
mestského zastupiteľstva okrem iného patrí zakladať  a  zrušovať obchodné spoločnosti a iné 
právnické osoby a schvaľovať zástupcov  obce  do  ich  štatutárnych  a  kontrolných orgánov, ako aj 
schvaľovať majetkovú účasť  obce  v  právnickej  osobe.  

     Vklad  majetku  mesta do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností v 
zmysle  §  9  ods.  2  písm.  f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí  v znení neskorších predpisov,  
§  5  ods. 2 písm. m) Zásad hospodárenia a nakladania  s majetkom  Mesta Nitra a Rokovacím  
poriadkom Mestského zastupiteľstva v Nitre schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Nitre, a to 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

     Na  základe  vyššie  uvedeného  predkladáme  Mestskému zastupiteľstvu Nitre  na prerokovanie  
Návrh  na  zvýšenie  základného  imania  obchodnej  spoločnosti  Nitrianska investičná, s.r.o. formou 
peňažného vkladu tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.

     Materiál bude prerokovaný Mestskou radou v Nitre na jej zasadaní dňa 15.12.2015 a jej stanovisko 
bude oznámené priamo na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 17.12.2015.




