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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 150 000,00 € na sumu 3 713 

625,00 € s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievi-

dza. 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.  

1090/2016/UZ zo dňa 22.12.2016  pre druhú časť roka 2022.  

Zmluvou o termínovanom úvere je zabezpečená úhrada obstarávacích nákladov bytového 

domu na ul.  Ciglianskej súp. č. 2642, pop. č. 8 A,B,C,D, v Prievidzi s príslušenstvom. 

Vklad do základného imania je súčasťou Programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 

2022 – I. zmena, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 09.02.2022 uznesením č. 

111/22 v Programe č. 14 – Bývanie, Podprogram 1 – Bytová problematika – Vklad do zá-

kladného imania – SMMP, s. r. o., vo výške 150.000,00 EUR. 

 

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 150 000,00 € na sumu 3 713 625,00 € 

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 150 000,00 € na sumu 3 713 625,00 € 

s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza. 

 

 

Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo 

  

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti SMMP, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti 

jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 150 000,00 € na sumu 3 713 625,00 € 

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 150 000,00 € na sumu 3 713 625,00 € s tým, že záväzok na nový peňaž-

ný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza. 


