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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

 

p r e r o k o v a l o 

„Návrh na variantné riešenia návratnej finančnej výpomoci Nitrianskej investičnej s.r.o. poskytnutej na 

základe zmluvy č.j. 2779/2019/OM zo dňa 13.12.2019 v znení jej dodatku č.1 zo dňa 11.11.2021“ 

 

Variantne: 

A: 

s c h v a ľ u j e 

Posun termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci vo výške nesplateného zostatku 70 tis. eur  do 

31.12.2023  

Odporúča  

vykonať kroky v zmysle schvaľujúcej časti uznesenia 

 

B: 

s c h v a ľ u j e 

V prípade nesplatenia záväzku do 31.12.2022 poskytnutie transferu na činnosť Nitrianskej investičnej, 

s.r.o. vo výške 70 tis. eur, s odkladacou podmienkou poskytnutia transferu je splatenie návratnej finančnej 

výpomoci poskytnutej v zmysle zmluvy č. 2779/2019/OM zo dňa 13.12.2019 v znení Dodatku č.1 zo dňa 

11.11.2021. 

Odporúča  

vykonať kroky v zmysle schvaľujúcej časti uznesenia 

 

C: 

berie na vedomie 

V prípade nesplatenia návratnej finančnej výpomoci poskytnutej v zmysle zmluvy č. č. 2779/2019/OM zo 

dňa 13.12.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.11.2021 splatnej v termíne do 31.12.2022 vykonanie 

právnych krokov v zmysle ukladacej časti uznesenia. 

u k l a d á 

prednostovi mesta 

zabezpečiť vymáhanie dlžnej sumy v zmysle zmluvy  

 

Dôvodová správa 
 

Predmetom predloženého materiálu je návrh variantných riešení návratnej finančnej výpomoci 

Nitrianskej investičnej s.r.o 
Na základe zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci č. 277/2019/OM zo dňa 13.12.2019 bola 

poskytnutá Nitrianskej investičnej, s.r.o. poskytnutá návratná finančná výpomoc vo výške 100.000,- eur  
na účel „prekrytie časového nesúladu úhrad“ podľa § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Položku 813002 návratnú finančnú výpomoc Nitrianskej investičnej, s.r.o. schválilo uznesením číslo 385/2019-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre dňa 12.12.2019 v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019 v časti odbor majetku. 

V zmysle čl. II bod. 2) zmluvy sa prijímateľ výpomoci zaviazal k vráteniu v termíne najneskôr do 30.11.2020.  

Tento termín splatnosti nebol dodržaný. Splátka vo výške 30.000 eur bola pripísaná na účet mesta dňa 7.6.2021. 

 

V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 321/2021-MZ zo dňa 14.10.2021 bol schválený posun termínu 

splatnosti nesplatenej časti vo výške 70 tis. Eur do 31.12.2022 a následne v zmysle tohto unesenia bol dňa 

11.11.2021 bol podpísaný Dodatok č.1 (č.j. 2117/2021/OM).  


