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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITE ĽSTVA 
DŇA 15.3.2017 

 
   K bodu :                        Požiadavka  spoločníkov RVS Vlára - Váh s.r.o. na zvýšenie základného imania 

spoločnosti a zmenu hlasovacích práv v SZ  v súvislosti s realizáciou projektu 
„ Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“  

                                                                                     
Spracoval :                   časť A Ing. Jarmila Savková, vedúca odd.finančného a správy mests. majetku  
            časť B Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
Schválil:                        Ing. František Bagin, primátor mesta 
Predkladá :                   Ing. František Bagin, primátor mesta 
Materiál obsahuje :     Dôvodovú správu                                 
Počet výtlačkov :   18 
Rozdeľovník  :   členovia MsZ – 13 x  
                                           primátor mesta 

                              prednostka MsÚ 
                              MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry  
                              MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku  
                              MsÚ – hlavná kontrolórka 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
 A/ Schvaľuje  
 
1. Zvýšenie Základného imania spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, ktorú  
    budú realizovať spoločníci spoločnosti v celkovej výške 91.612,00 € so splatnosťou do 31.3.2017. 
 
2. Zvýšenie  základného imania spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára– Váh s.r.o. tak  
   ako je   uvedené v bode 1. s tým, že Mesto Nemšová zvýšiť  základné imanie spoločnosti finančným    
   vkladom Mesta Nemšová o čiastku 5.381,00 €. 
 
 V prípade, že obce Dolná Súča, Horné Srnie, Horná Súča, Hrabovka a Skalka nad Váhom nenavýšia svoje základné 
imanie spolu o čiastku 86.231,00 €, mesto Nemšová uhradí rozdiel z tejto sumy a dorovná, resp. navýši svoj podiel na 
základnom imaní tak, aby celková zmena navýšenia za celú spoločnosť bola realizovaná k 31.3.2017 v zmysle ObchZ  
až do výšky celkového zvýšenia ZI  o sumu 91.612,00 €. 
Podmienkou realizácie zvýšenie Základného imania spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára- Váh 
v celkovej výške 91.612,00 € je: 
- písomné súhlasné stanovisko poskytovateľa NFP – Ministerstva životného prostredia SR, že súhlasí so zmenou 
výšky vkladu a zmenou podielov spoločníkov na základnom imaní, resp. jeho stanovisko, že uvedenú zmenu 
akceptuje  
- písomná  dohoda, resp. súhlasné stanovisko Československej obchodnej banky, a.s. že súhlasí s poklesom podielu 
Mesta Nemšová na základnom imaní spoločnosti RVS Vlára-Váh, s.r.o. . 
 
 
B/ schvaľuje  
Zmenu hlasovacích práv v Spoločenskej zmluve nasledovne: 
Počet hlasov sa určuje počtom obyvateľov jednotlivých spoločníkov k 31.12 príslušného roku na nasledujúci 
rok (podľa vzorca : dňa 31.12.2017 preloží spoločník počet obyvateľov vo svojej obci z evidencie 
obyvateľstva, čím určí s svoj počet hlasov pre rok 2018)  Každý spoločník je povinný k 31.12 predložiť 
spoločnosti počet obyvateľov z evidencie obyvateľov obce k 31.12.  



Počet hlasov pre tento rok  (2017) sa stanoví podľa počtu obyvateľov z evidencie obyvateľstva u 
jednotlivých spoločníkov k 31.12. 2016, ktoré predložili na valnom zhromaždení. 
Podmienkou zmeny počtu hlasov je, že sa zmení článok 9 bod 1 a 6 Spoločenskej zmluvy nasledovne:    
1/ Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Členmi valného zhromaždenia sú 
všetci spoločníci. Do jeho pôsobnosti patrí: 
a)      schválenie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti, 
b)      schvaľovanie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky 
a priebežnej účtovnej závierky, rozdelenie zisku alebo úhradu strát, 
c)      rozhodovanie o zmene, doplnení spoločenskej zmluvy (§ 141 ObchZ), 
d)      rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade, 
e)      vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, 
f)        schvaľovanie mandátnych zmlúv s konateľmi, 
g)      vylúčenie spoločníka podľa § 113 a § 121 ObchZ a rozhodovanie o podaní návrhu podľa §  
      149 ObchZ, 
h)      rozhodovanie o prevode alebo delení obchodného podielu, 
i)         rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku, 
j)         rozhodovanie o zrušení spoločnosti, alebo o zmene právnej formy, 
k)      zriaďovanie a rušenie organizačných zložiek spoločnosti, 
l)         nadobúdanie a scudzovanie účasti na iných spoločnostiach a ostatných právnických osobách, vrátane 
upisovania, nákupu a predaja ich obchodných podielov, 
m)    nákup, predaj, alebo zaťaženie nehnuteľností spoločnosti, 
n)      nákup, predaj, nájom alebo zaťaženie hnuteľného majetku spoločnosti nad 8 300 EUR 
o)      schvaľovanie uzatvorenia zmlúv o leasingu do 15.000 Eur 
p)      schvaľovanie uzatvárania licenčných alebo iných obchodných dlhodobých zmlúv nad 1  
      rok, 
q)      prevzatie cudzích záväzkov v akejkoľvek forme, 
r)       prevzatie ručiteľských záväzkov, 
s)       prevzatie alebo poskytnutie pôžičiek a úverov, 
t)       akékoľvek nakladanie s pohľadávkami alebo záväzkami spoločnosti mimo obvyklého hospodárenia (napr. 
dar, odpustenie dlhu, atď.), 
u)      rozširovanie predmetu podnikania spoločnosti, 
v)      uskutočňovanie obchodov nad rámec obvyklej obchodnej činnosti spoločnosti, 
w)    ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo táto spoločenská zmluva. 
  
6/ Na platné rozhodnutie podľa ods. 1 písm. a), c), d), e), g), h), i), j), k), l), m), r), p), q), t) tohto článku je 
potrebný súhlas všetkých hlasov spoločníkov. Na platné rozhodnutie podľa ods.1 písm. b), f), s), u), v) a w) 
tohto článku je potrebný súhlas 2/3 väčšiny všetkých spoločníkov. Na platné rozhodnutie o nepeňažnom 
vklade podľa ods. 1 písm. d) tohto Článku 9 je potrebný súhlas všetkých hlasov spoločníkov, okrem hlasov 
spoločníka, o ktorého nepeňažnom vklade sa rozhoduje (§ 127 ods. 5 písm. a) ObchZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa k predkladaným bodom:       
A/ 
MsZ v Nemšovej bolo informované na viacerých pracovných poradách i rokovaniach MsZ o realizácií 
projektu Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová. na ktorú získala spoločnosť 
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. nenávratný finančný príspevok vo výške 35.078.273,95 € a je 
povinná zabezpečiť spolufinancovanie projektu vo výške 10% z celkových oprávnených výdajov projektu, t. j. čiastku 
3.897.586,00 €.  
Spoluúčasť na financovaní 10% oprávnených výdajov projektu zabezpečí spoločnosť z úveru, ktorý jej poskytla 
Československá obchodná banka, a.s. . (K dnešnému dňu však  nie je splnená podmienka zdokladovania úveru 
záložným právom na obchodné podiely spoločnosti).  
V súvislosti s realizáciou tohto projektu  požaduje RVS Vlára- Váh, s.r.o. zrealizovať zvýšenie základného imania 
v celkovej výške 91.612,00 € – následne by došlo aj k úprave majetkových podielov v spoločnosti nasledovne:  
 
 
obec výška vkladu podiel v % zvýšenie vklad po zvýšení podiel v % po zvýš.

Dolná Súča 59 803,00 4,2462 6 197,00 66 000,00 4,40

Horné Srnie 20 616,00 1,4638 45 384,00 66 000,00 4,40

Horná Súča 58 694,00 4,1675 7 306,00 66 000,00 4,40

Hrabovka 1 328,00 0,0943 13 672,00 15 000,00 1,00

Nemšová 1 266 619,00 89,934 5 381,00 1 272 000,00 84,80

Skalka n.V 1 328,00 0,0943 13 672,00 15 000,00 1,00

spolu 1 408 388,00 91 612,00 1 500 000,00  
 
 
V zmysle uzatvorených zmlúv musí byť podmienkou vykonania takejto zmeny : 

1. Písomné súhlasné stanovisko poskytovateľa NFP – Ministerstva životného prostredia SR, že súhlasí so 
zmenou výšky vkladu a zmenou podielov spoločníkov na základnom imaní, resp. jeho stanovisko, že uvedenú 
zmenu akceptuje. 

2. Písomnú dohodu, resp. súhlasné stanovisko Československej obchodnej banky, a.s. že súhlasí s poklesom 
podielu Mesta Nemšová na základnom imaní spoločnosti RVS Vlára-Váh, s.r.o.  

       ( v zmysle Zmluvy o účelovom úvere č. 1005/16/08724)    
B/    
Spoločníci spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh trvajú na podmienke zmeny hlasovacích 
práv podľa počtu hlasov, ktoré sa určia počtom obyvateľov jednotlivých spoločníkov k 31.12 príslušného 
roku na nasledujúci rok v Spoločenskej zmluve, toto je uvedené v texte návrhu uznesenia s tým, že mesto Nemšová 
uviedlo podmienky  úpravy textu v článku 9 body 1 a 6 Spoločenskej zmluvy tak ako je uvedené.  
 
V Nemšovej 10.3.2017. 
Spravoval: Ing. Savková, 
                   Ing. Jurisová  


