
 
Dôvodová správa k zvýšeniu základného imania 

 
Spoločnosť SMMP, s. r. o. predkladá žiadosť o schválenie zvýšenia základného 
imania spoločnosti jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 365 000,00 € 
na sumu 1 578 844,00 €, s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá 
jediný spoločník mesto Prievidza. Dôvodom zvýšenia základného imania 
spoločnosti SMMP, s. r. o. je finančné pokrytie platieb istiny, úrokov a poplatkov 
k úveru v zmysle Zmluvy o termínovanom úvere č. 07/013/07 zo dňa 27. 2. 2008  
pre I. polrok 2016 vo výške 185 000,00 € a iných nákladov spoločnosti vo výške 
180 000,00 €. Druhé zvýšenie základného imania – vo výške druhej polovice 
ročných splátok úveru, t. j. 180 000,00 € bude riešené pri I. úprave rozpočtu 
v roku 2016. 
 

Návrh na uznesenie  
 
Mestská rada 
 

I. berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti SMMP, s. r. o.  o schválenie zvýšenia základného imania 
spoločnosti jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 365 000,00 € na 
sumu 1 578 844,00 €  s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný 
spoločník mesto Prievidza. 

 
II. odporúča – neodporúča 

Mestskému zastupiteľstvu 
 
schváliť 
žiadosť spoločnosti SMMP, s. r. o.  o schválenie zvýšenia základného imania 
spoločnosti jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 365 000,00 € na 
sumu 1 578 844,00 €  s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný 
spoločník mesto Prievidza. 

 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupite ľstvo 
  

I. berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti SMMP, s. r. o.  o schválenie zvýšenia základného imania 
spoločnosti jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 365 000,00 € na 
sumu 1 578 844,00 €  s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný 
spoločník mesto Prievidza. 

II. schvaľuje – neschvaľuje 
zvýšenie základného imania spoločnosti SMMP, s. r. o. jediným spoločníkom 
mestom Prievidza o sumu 365 000,00 € na sumu 1 578 844,00 € s tým, že 
záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza.    
       

 
 


