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                              MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku  
                              MsÚ – hlavná kontrolórka 
 

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

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
  
Schvaľuje /Neschvaľuje  
 
1) zriadenie kapitálového fondu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – 
Váh, s.r.o., so sídlom J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 17107/R,  
 
 
2) príspevok do novo vzniknutého kapitálového fondu v spoločnosti Regionálna vodárenská 
spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., so sídlom J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 17107/R vo výške 3025,- Eur 
vkladom peňažných prostriedkov a kapitalizáciou pohľadávky vo výške 44 835,- € ( za rok 2017 vo 
výške  29 890,- €  a za rok 2018 vo výške 14 945,- z titulu neuhradeného nájmu z Nájomnej zmluvy 
zo dňa 24.09.2009, 
za podmienky, že príspevky budú odsúhlasené obecnými zastupiteľstvami  dotknutých obcí ( Horná 
Súča, Dolná Súča, Skalka nad Váhom) a po schválení  zmien Spoločenskej zmluvy na Valnom 
zhromaždení aj uhradené na účet RVS VV s.r.o 



                                                                Dôvodová správa 
 
K bodu :   Návrh na zriadenie kapitálových fondov v obchodnej spoločnosti Regionálna 
vodárenská spoločnosť Vlára-Váh s.r.o., J. Palu2/3,91441 Nemšová  a stanovenie príspevku 
do novovzniknutého kapitálového fondu   
                                                                           
           
V súčasnosti prebieha v ČOSB proces posudzovania posunutia dočerpania úveru z 31.8.2018 na začiatok roku 
2019 na financovanie spoluúčasti na financovaní 10% oprávnených výdajov 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 €  (spolufinancovanie 
projektu je vo výške 10% z celkových oprávnených výdajov projektu, t. j. čiastku 3.897.586,00 €).  
Na prijatie opatrení na zlepšenie ekonomickej situácie spoločnosti, ktorá bola k 30.6.2018 v strate a má záväzky 
po lehote splatnosti aj z dôvodu, že medzi záväzkami po lehote splatnosti je i neuhradený nájom mestu Nemšová 
za rok 2017 a 1. polrok 2018 mesta Nemšová, schválilo  MsZ na svojom rokovaní dňa 04.09.2018  
nasledovné uznesenie č. 436: 
 
Zvýšenie Základného imania spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, o vklad vo výške  
44.835,00 €, ktorý je tvorený pohľadávkami z nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Regionálna 
vodárenská spoločnosť Vlára-Váh s.r.o. ako nájomcom a Mestom Nemšová ako prenajímateľom. Pohľadávky 
vznikli v roku 2017 a v roku 2018, spolu sú vo výške 44.835,00 €. 
  
a uložilo konateľovi spoločnosti zvolať valné zhromaždenie s bodom programu zvýšenie základného imania 
spoločnosti o nepeňažný vklad vo výške   44.835,00 € a vykonanie všetkých úkonov v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia. 
 
Valné zhromaždenie bolo zvolané konateľom spoločnosti, a to primátorom mesta Ing. Baginom 4.10.2018, 
a následne z dôvodu neprítomnosti starostky  Hrabovky pani E. Mrázikovej  bolo preložené  na dňa 22.10.2018. 
V tento deň opäť nebola starostka Hrabovky prítomná. 
 
Na Valnom zhromaždení spoločníci spoločnosti ( okrem starostky Hrabovky, ktorá sa nezúčastnila) nesúhlasili 
s navýšením základného imania spoločnosti  mestom Nemšová a následným navýšením základného imania 
ostatných spoločníkov.  Prijali návrh na možnosť vytvorenia kapitálových fondov a požiadali Mgr. Lackovú 
o prípravu  zmeny - doplnenia Spoločenskej zmluvy( táto je  v úplnom znení po zmene platná ku dňu 28.4.2017) 
o vytvorenie kapitálových fondov. O Zmene Spoločenskej zmluvy sa zatiaľ nerokovalo, teda nebola zmena 
schválená.  
Tí spoločníci spoločnosti, u ktorých sa vykonávala kanalizácia v rámci projektu Odkanalizovanie 
Mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová mali vložiť do spoločnosti  príspevky na  
odkanalizovanie podľa  informácie z 31.6.2016 vo výške: 
Horná Súča              48 650,- € 
Dolná Súča              48 769,- € 
Skalka nad Váhom    4 627,- € 
Nemšová                   3 025,- € 
 
V návrhu Zmeny Spoločenskej zmluvy, však nie je dopracovaný pomerný systém k prerozdeleniu čerpania 
kapitálových fondov – mal by byť  v pomere v akom boli kapitálové fondy vytvorené príspevkom spoločníkov.  
Stanovisko k uvedenej problematike vypracováva JUDr. Opet, toto odovzdá mestu 5.11.2018. 
 
V návrhu príspevku za mesto Nemšová  je tento tvorený : 
 - zo sumy 3 025,- €  - návrh príspevku z roku 2016 
 - a sumy  44 835,- € ako  súčtu  pohľadávok za rok 2017 vo výške  29 890,- €  a za rok 2018 vo výške  
   14 945,- z titulu neuhradeného nájmu z Nájomnej zmluvy zo dňa 24.09.2009. 
Spolu v sume 47 860,-€ 
Spoločníci obce Horné Srnie a obec Hrabovka nebudú v súčasnosti prispievať do kapitálového fondu spoločnosti.  
Obec Horná Súča prispeje sumou 50 tis. €, obec Dolná Súča sumou 50 tis. €, obec Skalka nad Váhom sumou 4,7tis. €  
a mesto Nemšová sumou 47 860,- €. 

 
 


