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Mesto Nemšová 
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  23.09.2021 
 
K bodu:              Kapitalizácia pohľadávok mesta Nemšová  
                                         voči spoločnosti RVSVV, s.r.o., IČO: 36 682 888  
                                   
Spracoval:  Miloš Mojto  
Schválil:    
    
Predkladá:  Miloš Mojto 
Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu 
Počet výtlačkov:  20 
Rozdeľovník:  členovia MsZ - 13x 

primátor mesta 
prednosta MsÚ 

                            MsÚ – hlavná kontrolórka  
                            VPS-   vedúci VPS, m.p.o. 
                            MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 
                            MsÚ – oddelenie finančné a správy majetku mesta 
                            MsÚ – oddelenie výstavby    

 
 

Prerokované :    

 v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa     .09.2021 - stanovisko predloží predseda 

____________________________________________________________________________ 

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
 
schvaľuje: 
 
1. navýšenie 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 o sumu 187.195,00 € príspevkami jednotlivých 
spoločníkov  
 
2) príspevok Mesta Nemšová do zriadeného 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 57 
195,00  Eur kapitalizáciou pohľadávok nasledovne: 
 
14 945,- € vyplývajúce z faktúry číslo 2019046 splatnej dňa 15.07.2019 z titulu nájomného za 1. polrok 
2019 v zmysle Zmluvy o nájme vodohospodárskeho majetku a poskytovaní služieb súvisiacich 
s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku a dodatku č. 1 
 
14 945,- € vyplývajúce z faktúry číslo 2019126 splatnej dňa 13.01.2020 z titulu nájomného za 2. polrok 
2019 v zmysle Zmluvy o nájme vodohospodárskeho majetku a poskytovaní služieb súvisiacich 
s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku a dodatku č. 1 
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14 945,- € vyplývajúce z faktúry číslo 2020441 splatnej dňa 28.07.2020 z titulu nájomného za 1. polrok 
2020 v zmysle Zmluvy o nájme vodohospodárskeho majetku a poskytovaní služieb súvisiacich 
s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku a dodatku č. 1 
 
12 360,-€ vyplývajúce z faktúry číslo 2020144 (t. j. čiastočne) splatnej dňa 13.01.2021 z titulu 
nájomného za 2. polrok 20202 v zmysle Zmluvy o nájme vodohospodárskeho majetku 
a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku a dodatku 
č. 1 
 
 v lehote najneskôr do 3 mesiacov od schválenia valným zhromaždením spoločnosti Regionálna 
vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., so sídlom J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888 
formou započítania  
 
 
Dôvodová správa 
 
Vzhľadom na  potrebu riešenia aktuálneho finančného stavu spoločnosti RVSVV, s.r.o., sa spoločnosť 
RVSVV, a.s. pokúšala situáciu vyriešiť prostredníctvom navýšenia cien vodného a stočného, no ÚRSO 
zvýšenie vodného neschválil a schválil len zvýšenie stočného. Napriek určeniu maximálnej ceny 
stočného zo strany regulačného úradu valného zhromaždenie nerozhodlo o zvýšení cien stočného na 
max. cenu a preto je potrebné hľadať iné alternatívy vylepšenia finančnej kondície spoločnosti najmä 
v oblasti cash flow. Konatelia spoločnosti po konzultáciách s bankou ktorá poskytla úver spoločnosti 
navrhli doplnenie kapitálového fondu spoločnosti jednak priamymi vkladmi prípadne započítaním 
pohľadávok spoločníkov voči spoločnosti. Spoločníci Obec Horná Súča a Obec Dolná Súča sa budú 
podieľať peňažnými vkladmi a spoločníci Obec Horné Srnie a Mesto Nemšová kapitalizáciou 
pohľadávok. Spoločníci Obec Hrabovka a Obec Skalka nad Váhom sa nebudú podieľať na navýšení 
kapitálového fondu. Pokiaľ nedôjde k zníženiu dlhodobých záväzkov spoločnosti bude tam mať 
nepriaznivý vplyv na periodické hodnotenie spoločnosti zo strany banky ktorá poskytla úver 
spoločnosti. 
S poukazom na horeuvedené a s prihliadnutím na skutočnosť, že spoločnosť dlhodobo nie je schopná 
platiť dohodnuté nájomné mestu Nemšová je možné považovať predmetný návrh na navýšenie 
kapitálového fondu bez priamej platby zo strany mesta za optimálnu variantu riešenie obchodnej 
bilancie mesta práve navrhované zvýšenie kapitálového fondu spoločnosti.  
 
Návrh zvýšenia kapitálového fondu je uvedený v nižšieuvedenj tabuľke. 
 

kapitálový fond RVSVV, s.r.o.       

názov spoločníka 

aktuálny stav k 

31.12.2020 

navýšenie  v 

roku 2021 

konečný stav 

kapitálového fondu 

Mesto Nemšová           62 805,00 €       57 195,00 €          120 000,00 €  

Obec Horná Súča           50 000,00 €       50 000,00 €          100 000,00 €  

Obec Dolná Súča           50 000,00 €       50 000,00 €          100 000,00 €  

Obec Horné Srnie                          -   €       30 000,00 €            30 000,00 €  

Obec Skalka nad Váhom              2 500,00 €                      -   €              2 500,00 €  

Obec Hrabovka                       -   €                           -   €  

          165 305,00 €     187 195,00 €          352 500,00 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


