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Dôvodová správa 
 
Spoločnosť s ručením obmedzeným Regionálna televízia Prievidza za rok 2018 vykázala 

výsledok hospodárenia - stratu vo výške 3.792 €. Valné zhromaždenie Regionálnej 

televízie Prievidza dňa 24.7.2019 schválilo vysporiadanie straty za rok 2018 úhradou 

spoločníkmi podľa výšky podielu na základnom imaní. Mesto Prievidza ako spoločník s 

12,5% podielom na základnom imaní má uhradiť stratu vo výške 474,05 €. 

 

Na valnom zhromaždení spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. dňa 25.7.2018 

predseda valného zhromaždenia predložil návrh na navýšenie základného imania 

spoločnosti o 20 tisíc eur. Účelom navýšenia základného imania mala byť obnova 

technického vybavenia spoločnosti podľa orientačného zoznamu predloženého riaditeľkou 

spoločnosti. Spoločníkom bolo uložené prerokovať vo svojich orgánoch návrhy na zvýšenie 

základného imania. Valné zhromaždenie Regionálnej televízie Prievidza dňa 24.7.2019 

prerokovalo informáciu o výsledku schvaľovacích procesov návrhu na zvýšenie základného 

imania. Mestské zastupiteľstvá spoločníkov - miest Handlová, Bojnice a Prievidza 

navýšenie základného imania schválili, obecné zastupiteľstvo obce Lehota pod Vtáčnikom 

návrh neschválilo. Z diskusie na správnej rade spoločnosti vzišiel návrh nezvyšovať 

základné imanie, a namiesto toho v rovnakej výške začať postupne sanovať účet strát 

minulých rokov, ktorý bol podľa účtovnej závierky k 31.12.2018 vo výške - 53.532 €. Valné 

zhromaždenie Regionálnej televízie Prievidza sa s návrhom stotožnilo a schválilo 

jednorazové vysporiadanie časti neuhradenej straty minulých rokov vo výške 20.000 €, 

pomerne podľa výšky obchodných podielov spoločníkov, čo predstavuje pre mesto 

Prievidza ako spoločníka s 12,5% podielom čiastku 2.500 €. Tieto finančné prostriedky sa 

majú použiť na obnovu technického vybavenia televízie.  

 

Valné zhromaždenie dňa 24.7.2019 schválilo aj prevod obchodného podielu spoločníka 

Lehota pod Vtáčnikom na iného spoločníka. Podiel obce Lehota pod Vtáčnikom má 

nadobudnúť spoločnosť Kinet. Valné zhromaždenie zároveň uložilo obci Lehota pod 

Vtáčnikom povinnosť vysporiadať úhradu straty spoločnosti a všetky peňažné záväzky voči 

spoločnosti, ktoré vznikli do dňa schválenia prevodu obchodného podielu na nového 

spoločníka, najneskoršie do 31.12.2019.. Valnému zhromaždeniu tiež výkonná riaditeľka 

spoločnosti prezentovala návrh racionalizačných opatrení, vďaka ktorým má dosiahnuť 

spoločnosť úspory a predchádzať v budúcnosti tvorbe strát. Ide napríklad o zrušenie výroby 

a vysielania infotextu a športového spravodajstva a obmedzenie využívania služieb 

externistov. Spoločnosť tiež bude s mestami rokovať o ukončení bezodplatného 

testovacieho vysielania živých prenosov zo zasadnutí MsZ na internete a o poskytovaní 

tejto služby za odplatu.  
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Návrhy na uznesenia 

 

 

Mestská rada 

 

I. berie na vedomie 

a) informáciu o výsledku hospodárenia Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. za rok 2018 a 

schválení vysporiadania straty úhradou spoločníkmi pomerne podľa percentuálneho 

podielu na základnom imaní spoločnosti; 

b) informáciu o výsledku schvaľovacích procesov návrhu na zvýšenie základného imania 

Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. 

c) dohodu spoločníkov na jednorazovom vysporiadaní časti neuhradenej straty minulých 

rokov Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. vo výške 20.000 € pomerne k výške 

obchodných podielov spoločníkov. 

odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

a) úhradu časť straty hospodárenia Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. za rok 2018 vo 

výške 474,05 €, t.j. podľa percentuálneho podielu mesta Prievidza na základnom imaní 

spoločnosti; 

b) jednorazové vysporiadanie časti neuhradenej straty minulých rokov spoločnosti 

Regionálna televízie Prievidza vo výške 20.000 €, pomerne k výške obchodných podielov 

spoločníkov, čo predstavuje pre mesto Prievidza ako spoločníka s 12,5% podielom čiastku 

2.500 €. 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. berie na vedomie 

a) informáciu o výsledku hospodárenia Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. za rok 2018 a 

schválení vysporiadania straty úhradou spoločníkmi pomerne podľa percentuálneho 

podielu na základnom imaní spoločnosti; 

b) informáciu o výsledku schvaľovacích procesov návrhu na zvýšenie základného imania 

Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. 

c) dohodu spoločníkov na jednorazovom vysporiadaní časti neuhradenej straty minulých 

rokov Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. vo výške 20.000 € pomerne k výške 

obchodných podielov spoločníkov. 

II. schvaľuje – neschvaľuje 

a) úhradu časti straty hospodárenia Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. za rok 2018 vo 

výške 474,05 €, t.j. podľa percentuálneho podielu mesta Prievidza na základnom imaní 

spoločnosti; 

b) jednorazové vysporiadanie časti neuhradenej straty minulých rokov spoločnosti 

Regionálna televízie Prievidza vo výške 20.000 €, pomerne k výške obchodných podielov 
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spoločníkov, čo predstavuje pre mesto Prievidza ako spoločníka s 12,5% podielom čiastku 

2.500 €. 


