
 

 
MESTO NITRA 

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
Predkladateľ: Marek Hattas, primátor mesta Nitry 

 
Číslo materiálu: 
 

  960/ 2021 

Názov materiálu: 
 

 

Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Nitrianskej 

investičnej, s.r.o. vo výške 980 261,13 eur na predfinancovanie 
platieb úverov ŠFRB a dotácií na výstavbu  BD C307+TV 

Spracovateľ: 
 

Ing. Ivan Daniš 
Vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu 

Napísal: 
 

Pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu 

Prizvať: - 
 

Dátum rokovania MZ: 

 

09.09.2021 

Dátum vyhotovenia: 
 

06.09.2021 

Návrh na uznesenie: 
 

 

 

Mestská zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o 

 „Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Nitrianskej 
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s c h v a ľ u j e 

Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Nitrianskej 

investičnej, s.r.o. vo výške 980 261,13 eur na predfinancovanie 
platieb úverov ŠFRB a dotácií na výstavbu  BD C-307 +TV 
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Dôvodová správa: 

 
Na základe predloženého návrhu sa poskytne spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. návratná 
finančná výpomoc vo výške 980 261,13 eur v zmysle §10 ods.6 zákona 583 z.z. o 
Rozpočtových pravidlách v územnej samospráve na predfinancovanie platieb hradených 
z úverov zo ŠFRB a dotácií Ministerstva dopravy a výstavby na obstaranie nájomných bytov a 
TV v súvislosti so zmluvou o dielo č.j. 280/2020/OVaR v znení jej platných dodatkov, 
predmetom ktorej je zhotovenie diela Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 
Tokajská, Nitra + TV – bytový dom 33b.j.  
 
Účelom navrhovanej návratnej finančnej výpomoci bude predfinancovanie úhrad faktúr za 
zhotovenie diela financovaných z úverov poskytnutých ŠFRB na základe Zmluvy o úvere č. 
400/197/2020 a č. 400/198/2020, z dotácie od Ministerstva dopravy a výstavby SR na 
obstaranie nájomných bytov Zmluva  č. 0120-PRB/2020 a z dotácie  na obstaranie technickej 
vybavenosti Zmluva č.0121-PRB/2020. Čerpanie týchto úverov a dotácií prebieha priamo 
úhradou faktúr na účet zhotoviteľa – Nitrianskej investičnej, s.r.o. avšak doba vybavenia úhrad 
predložených faktúr prekračuje doby ich splatnosti čo spôsobuje problémy s platobnou 
neschopnosťou Nitrianskej investičnej, s.r.o. voči subdodávateľom a ohrozuje zrealizovanie 
diela.   
 
Čerpanie NFV bude postupne po častiach na základe predloženia jednotlivých faktúr na úhradu 
do podateľne MsU a ich verifikácií odborom OIVaR v súlade so Zmluvou o dielo v znení jej 
dodatkov. Každá čerpaná časť bude splatná vždy najneskôr do 30 dní po obdržaní jednotlivých 
úhrad na účet Nitrianskej investičnej, s.r.o. z úverov a dotácií. Navrhovaná suma NFP vo výške 
980.261,13 eur pozostáva z nevyčerpanej časti úverov od ŠFRB spolu vo výške 353.244,47 eur 
a z dotácií na obstaranie bytového domu a TV spolu vo výške 576.333,33 eur.  
Predfinancovanie bude čerpané vždy vo výške predložených faktúr bez DPH. DPH hradí 
priamo mesto Nitra z dôvodu prenesenej daňovej povinnosti a preto DPH nie je predmetom 
predfinancovania. 
 

Obdobie čerpanie NFP je navrhované v súlade s jeho účelom v zmysle bodu.4.1. čl. IV. Termín 
uskutočnenia prác a čl.VI. Platobné podmienky Zmluvy o dielo č.j. 280/2020/OVaR zo dňa 
7.2.2020 v znení jeho platných dodatkov. 
 
Termín konečnej splatnosti je do 30 dní od posledného čerpania.  
 
Návratná finančná výpomoc bude poskytnutá bezúročne a bez zabezpečenia. 
 


