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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 

účel predfinancovania úhrad faktúr za zhotovenie diela  Diely III. Nitra, BD Kmeťkova ulica Územie „B“ 
C-307 Tokajská, Nitra + TV- bytový dom 33 b.j. financovaných z úverov poskytnutých ŠFRB a dotácií 
poskytnutých Ministerstvom dopravy a výstavby SR základe zmluvy č.j. 1312/2022/OM zo dňa 

13.6.2022.“ 

 

Variantne: 

A: 

s c h v a ľ u j e 

Posun termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci vo výške nesplateného zostatku 374 420,06 eur  v zmysle 

čl. II bod.2)  zmluvy č. 1312/2022/OM do 30.6.2023 a vypustenie zo zmluvy č. 1312/2022/OM čl. II, bod. 3)  

Odporúča  

vykonať kroky v zmysle schvaľujúcej časti uznesenia 

 

B: 

s c h v a ľ u j e 

Poskytnutie transferu na činnosť Nitrianskej investičnej, s.r.o. vo výške 374 420,06. s odkladacou podmienkou 

poskytnutia transferu je splatenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej v zmysle zmluvy č. 1312/2022/OM zo 

dňa 13.6.2022 a vypustenie zo zmluvy č. 1312/2022/OM čl. II, bod. 3) 

Odporúča  

vykonať kroky v zmysle schvaľujúcej časti uznesenia 

 

C: 

berie na vedomie 

Nesplatenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej v zmysle zmluvy č. 1312/2022/OM zo dňa 

13.06.2022 splatnej v termíne do 30.11.2022. 

u k l a d á 

prednostovi mesta 

zabezpečiť vymáhanie dlžnej sumy v zmysle zmluvy vrátane úrokov z omeškania v zmysle čl. II, bod. 3) 

zmluvy č. 1312/2022/OM 

 

 

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. 1312/2022/OM zo dňa 13.6.2022 bola 

poskytnutá Nitrianskej investičnej, s.r.o. poskytnutá návratná finančná výpomoc na účel 

predfinancovania úhrad faktúr za zhotovenie diela  Diely III. Nitra, BD Kmeťkova ulica Územie „B“ C-
307 Tokajská, Nitra + TV- bytový dom 33 b.j. financovaných z úverov poskytnutých ŠFRB a dotácií 
poskytnutých Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá na 

základe uznesenia Mestské zastupiteľstva č.259/2021-MZ zo dňa 13.9.2021. Položku rozpočtu výdavkov 

813002 na návratnú finančnú výpomoc Nitrianskej investičnej, s.r.o. schválilo uznesením číslo 235/2012-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre dňa 13.6.2022 v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022 v rozpočtovej kapitole odboru 

majetku. 
Poskytnutá bola spolu vo výške 464.420,06 eur. Splátka vo výške vo výške 90.000,- eur bola pripísaná na účet 

mesta dňa 5.10.2022. Tento termín splatnosti  celej poskytnutej NFV najneskôr do 30.11.2022 nebol dodržaný. 
Nesplatený zostatok je vo výške 374 420,06 eur. 


