
Mestské zastupiteľstvo 
11.8.2015 

 
 

Dôvodová správa 
 
1. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Mesto Prievidza 
2. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Mesto Prievidza 
3. Uzatvorenie Dodatku č. 6 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov pre 
mesto Prievidza  

 
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 08.07.2015 prijala 

uznesenie č. 400, ktorého zámerom je vytvorenie podmienok pre vybudovanie 
nového strategického výrobného závodu na výrobu automobilových komponentov v 
priemyselnom parku Prievidza. Prijatím tohto uznesenia vláda: 
- súhlasila s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci mestu Prievidza  
a spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. v celkovej sume 3 800 000,- eur na splatenie 
existujúcich úverov za účelom zániku záložného práva vo vzťahu k bankovej inštitúcii 
- splnomocnila ministra hospodárstva k podpísaniu zmluvy o návratnej finančnej 
výpomoci poskytnutej zo štátnych aktív mestu Prievidza 
 - splnomocnila ministra hospodárstva k podpísaniu zmluvy o návratnej finančnej 
výpomoci poskytnutej zo štátnych aktív spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. 
- vyslovila súhlas s prevodom vlastníckeho práva k technickej a dopravnej 
infraštruktúre súvisiacej s regionálnym rozvojom vybudovanej z dotácie Ministerstva 
hospodárstva SR v priemyselnom parku, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Prievidza 
Invest, s.r.o. na tretie osoby 
 

Dňa 03.08.2015 doručilo ministerstvo hospodárstva návrhy Zmlúv o poskytnutí 
návratnej finančnej výpomoci pre mesto Prievidza a spoločnosť Prievidza Invest, 
s.r.o. a návrh Dodatku č. 6 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov  zo 
štátneho rozpočtu na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry  súvisiacej 
s regionálnym rozvojom.  

 
Dôsledok prijatia návratnej finančnej výpomoci bude riešený formou 

pripomienky k druhej zmene rozpočtu. 
 

Návrhy uznesení 
 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
dôvodovú správu, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 400/2015 a návrh Zmluvy 
o návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej 
republiky ako poskytovateľom a mestom Prievidza ako Prijímateľom návratnej 
finančnej výpomoci   
II. schvaľuje - neschvaľuje  
prijatie návratnej, bezúročnej finančnej výpomoci od Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky za účelom vyplatenia zostatku úveru č. 07/074/06 v bankovej 
inštitúcii Prima banka Slovensko, a.s. vo výške 1 406 864, 49 €, za podmienky jej 
splatenia do 31.7.2027 



III. žiada primátorku mesta, aby uzatvorila Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci s 
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako poskytovateľom finančnej 
výpomoci  
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
dôvodovú správu, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 400/2015 a návrh zmluvy 
o návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej 
republiky ako poskytovateľom a spoločnosťou Prievidza Invest, s.r.o. ako 
prijímateľom návratnej finančnej výpomoci   
II.  schvaľuje – neschvaľuje 
prijatie návratnej, bezúročnej finančnej výpomoci od Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky za účelom vyplatenia zostatku úveru č. 07/015/10 v bankovej 
inštitúcii  Prima banka Slovensko, a.s. vo výške 2 393 135,51  €, za podmienky jej 
splatenia do 31.7.2027 
III. ukladá konateľke spoločnosti povinnosť, aby uzatvorila Zmluvu o návratnej 
finančnej výpomoci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako 
poskytovateľom finančnej výpomoci   
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
dôvodovú správu, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 400/2015 a návrh 
Dodatku č. 6 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov  zo štátneho rozpočtu na 
financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom.  
II. žiada primátorku mesta, aby uzatvorila s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej 
republiky Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov  zo štátneho 
rozpočtu na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry  súvisiacej 
s regionálnym rozvojom, ktorým sa vysloví súhlas s prevodom vlastníckeho práva 
k technickej a dopravnej infraštruktúre na tretie osoby 
 
 
Vypracoval a predkladá: JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie 

 


