
          MsZ: 3.10.2016 
          Rôzne  
 
Dôvodová správa k návrhu ďalšieho postupu vymáhania poh ľadávky za dlžníka 
ARCHER INVEST, s.r.o., a k návrhu ďalšieho postupu pri znížení základného imania 
spol. Prievidza Invest, s. r. o. 

Spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o. v roku 2010 nadobudla kúpou nehnuteľnosti od 
spoločnosti ARCHER INVEST, s.r.o., Na predmete kúpy bolo už v čase kúpy zriadené 
záložné právo záložného veriteľa Prima banka, a.s. za záložného dlžníka ARCHER INVEST, 
s.r.o. V septembri 2015 sa odpredávali nehnuteľnosti nemeckému investorovi Brose za 
účelom výstavby závodu na automobilové komponenty s tým, že kúpu investor podmieňoval 
zánikom záložného práva v prospech záložného veriteľa Prima Banka, a.s., ktorá v čase 
predaja vrátane príslušenstva dosahovala výšku 525 174,11 €. Na základe uvedenej právnej 
skutočnosti následne mesto Prievidza, ako jediný spoločník spoločnosti Prievidza Invest, 
s.r.o., uznesením mestského zastupiteľstva č. 389/15 rozhodol o zaplatení tejto pohľadávky 
banky, čím v stúpil do práv a povinností veriteľa  spoločnosti ARCHER INVEST, s.r.o. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 54/16 zo dňa 22.3.2016 bolo 
schválené  zníženie základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., o pohľadávku 
voči spoločnosti ARCHER INVEST, s. r. o., vo výške 525 174,11 € z dôvodu založenia 
možnosti žalovať bez zaplatenia súdneho poplatku. 

V zmysle  uznesenia č. 54/16 Mesto Prievidza  ako jediný spoločník spoločnosti Prievidza 
Invest, s. r. o., pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti (§ 132 zák. č. 
513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka) prijal  dňa  11.04. 2016  rozhodnutie, ktorým 
rozhodol o znížení výšky základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o.,  zo sumy 
1 449 955 o sumu 525 174,11 EUR na sumu 924 780,89 EUR. Suma, o ktorú bolo základné 
imanie znížené, je zhodná s výškou pohľadávky evidovanej voči spoločnosti ARCHER 
INVEST, s. r. o. vo výške 525 174,11 €. Na základe vyššie uvedeného rozhodnutia jediného 
spoločníka uvedenú sumu zníženia základného imania poukáže spoločnosť Prievidza Invest, 
s.r.o., na účet jediného spoločníka mesta Prievidza. 

V súlade s Obchodným zákonníkom bolo zníženie základného imania zverejnené 
v Obchodnom vestníku v dvoch kolách, a to dňa 27.04.2016 a dňa 30.5.2016. Následne 
plynula  90-dňová lehota veriteľov na prihlásenie svojich pohľadávok voči spoločnosti 
Prievidza Invest, s. r. o. V súčasnosti  na základe splnenia všetkých zákonných podmienok 
vyplývajúcich z ustanovení Obchodného zákonníka  je spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o., 
povinná podať Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením 
obmedzeným   do obchodného registra. 

Súčasne k platnému nadobudnutiu pohľadávky voči ARCHER INVEST, s. r. o.,  vo výške  
525 174,11 EUR (o ktorú sa znížilo základné imanie spoločnosti) do vlastníctva mesta 
Prievidza je potrebné, aby bola právne nepochybne postúpená  mestu Prievidza Zmluvou 
o postúpení pohľadávky, za odplatu vo výške 525 174,11 EUR. Odplatu vo výške  
525 174,11 EUR,  zašle mesto Prievidza na účet  spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., v 
zmluvou dohodnutom termíne. Uzavretím tejto zmluvy sa mesto Prievidza stane vlastníkom 
pohľadávky so všetkými právami a povinnosťami, čím môže vykonať všetky právne kroky 
k jej ďalšiemu vymáhaniu. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o., poukáže sumu 
525 174,11 EUR na účet mesta Prievidza z titulu zníženia základného imania a súčasne 



mesto Prievidza poukáže  sumu 525 174,11 EUR na účet spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. 
z titulu odplaty za postúpenú pohľadávku voči ARCHER INVEST, s.r.o. Mesto Prievidza 
zároveň nadobudne do svojho vlastníctva predmetnú pohľadávku a môže ako jej nový 
vlastník pristúpiť k jej súdnemu vymáhaniu. 

S odvolaním sa na ustanovenie § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych 
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, Mesto 
Prievidza  uplatní nárok na oslobodenie od poplatku, nakoľko uvedené ustanovenie zákona 
ukladá, že od poplatku sú oslobodené obce a vyššie územné celky v konaní vo veciach 
verejného a spoločensky prospešného záujmu. Súčasne zákon č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov v ustanovení § 7 ukladá orgánom obce a organizáciám 
povinnosť hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a 
tvorby životného prostredia, podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu je práve 
konaním smerujúcim k ochrane verejných peňažných prostriedkov, s ktorými mesto 
Prievidza nakladá pri výkone svojich práv a povinností v prospech rozvoja obce a jej 
občanov. 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupite ľstvo 
I.  berie na vedomie  

a) dôvodovú správu k návrhu ďalšieho postupu vymáhania pohľadávky vo výške 
525 174,11  EUR, ktorá vznikla tým, že spoločnosť Prievidza Invest, s. r. o. ako záložca 
poskytla záložnému veriteľovi Prima banke, a. s. za dlžníka ARCHER INVEST, s. r. o.  
plnenie v uvedenej výške a k návrhu ďalšieho postupu pri  znížení základného imania 
spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., 
b) informáciu, že Rozhodnutím jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného 
zhromaždenia zo dňa 11.4.2016 bolo rozhodnuté o znížení základného imania 
spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., o sumu 525 174,11 EUR s tým, že suma 525 174,11 
EUR, o ktorú sa znížilo základné imanie,  poukáže Prievidza Invest, s.r.o. na účet mesta 
Prievidza ako jediného spoločníka spoločnosti; 

II.  schva ľuje - neschva ľuje 
uzavrieť Zmluvu o odplatnom postúpení pohľadávky medzi  postupcom Prievidza Invest, 
s. r. o. a postupníkom mestom Prievidza  v celkovej výške 525 174,11 EUR,  ktorú 
postupca eviduje voči dlžníkovi  spoločnosti ARCHER INVEST, s. r. o. so sídlom Apollo      
Business Center, Mlynské nivy č. 45,821 09 Bratislava  titulom nezaplatenia  týchto      
splatných faktúr: 

           Faktúra č. 20150038, vystavená dňa 7.1.2016, splatná dňa 18.1.2016,  
                                              vo výške 148326,22 €, 
           Faktúra č. 20150039, vystavená dňa 7.1.2016, splatná dňa 18.1.2016,  
                                              vo výške 376847,89 €, 
           za odplatu vo výške 525 174,11 €, ktorú mesto Prievidza zaplatí spoločnosti Prievidza  
           Invest, s.r.o. 
III. žiada 

konateľa spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. vykonať všetky potrebné právne úkony 
a procesné postupy súvisiace so znížením základného imania spoločnosti Prievidza 
Invest, s.r.o., o sumu 525 174,11 EUR a zápisom týchto skutočností do Obchodného 
registra, 

IV. súhlasí 
aby mesto Prievidza ako jediný spoločník spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o.,  zabezpečilo 
všetkými dostupnými prostriedkami dostatok finančných prostriedkov na splatenie 
návratnej bezúročnej finančnej výpomoci od Slovenskej republiky. 

 
 
Predkladá: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.  


