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Stanovisko Mestskej rady zo d ňa 6.6.2013: 
Stanovisko bude predložené priamo na zasadnutí MsZ. 
 

 
V Trenčíne dňa 04.06.2013 
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D ô v o d o v á   s p r á v a  : 

 
      Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na zasadnutí konanom dňa 18.04.2013 schválilo 
uznesenie č.829, ktorým došlo k prevzatiu záväzku Mesta Trenčín na zvýšenie základného 
imania v spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s vo forme upísania kmeňových 
listinných akcií na meno spolu v sume zodpovedajúcej 57.936,-€. Týmto uznesením mestské 
zastupiteľstvo zároveň schválilo uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí vkladu a postupe pri realizácii 
projektu: „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom 
regióne“ so spoločnosťou TVK a zrušilo pôvodné uznesenie Mestského zastupiteľstva č.556 zo 
dňa 17.12.2009.  
 
      Dňa 14.05.2013 bola Mestu Trenčín doručená žiadosť spoločnosti Trenčianske vodárne 
a kanalizácie, a.s. o zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.829 zo dňa 
18.04.2013. Ako dôvod TVK, a.s. uvádza znižovanie nákladov spoločnosti na zápis akcií  do 
centrálneho depozitára, keďže poplatky sa odvíjajú od počtu akcií.  
Konkrétne zmeny v uznesení: 
- namiesto 1.704 kusov kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 
34,- € bude vydaných 17 kusov kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote 
jednej akcie 3400,- €  a 4 kusy kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej 
akcie 34,- € 
- z ďalšieho  textu uznesenia sa vypustí slovné spojenie „v  nominálnej hodnote jednej akcie 
34,- €“. 
      Zmenou uznesenia však nedôjde k zmene výšky záväzku na zvýšenie základného imania 
v spoločnosti a ani k zmene v počte hlasovacích práv spojených s týmito akciami.  
 
      Vzhľadom na uvedené navrhujeme zmeniť uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
č.829 zo dňa 18.04.2013.  
 
 
N á v r h   n a    u z n e s e n i e :  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   
 
 m e n í    
 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.829 zo dňa 18.04.2013 tak, že po zmene 
uznesenie znie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   
 
1. schva ľuje  
 
V nadväznosti na uznesenie č. 556 zo dňa 17.12.2009 a  vysúťažené  náklady na realizáciu 
projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom 
regióne“: 
                                        
a) prevzatie záväzku Mesta  Trenčín na zvýšenie základného imania  v spoločnosti Trenčianske 
vodárne a kanalizácie, a.s. so sídlom sídlo: 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 302 724 
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sa, vložka číslo 
10100/R ( ďalej len „emitent“  alebo „TVK, a.s.“  ) vo forme upísania 17 kusov kmeňových 
listinných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 3400,- €  a 4 kusy kmeňových 
listinných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 34,- € spolu v sume zodpovedajúcej 
57.936,-€, pri a to peňažným vkladom do základného imania emitenta s nasledovnými 
podmienkami :  
 
-   hodnota prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania upísaním akcií je 57 936,- €, 
 
-   splatnosť  prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania je :  
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• 30%  z  hodnoty prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania v lehote do 14 dní od 
prijatia uznesenia valného zhromaždenia TVK, a.s. o zvýšení základného imania 
upisovaním kmeňových listinných akcií na meno (ďalej len „Uznesenie valného 
zhromaždenia o zvýšení základného imania“), 

• 30%  z  hodnoty prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania v lehote do 1 roka od 
prijatia Uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, 

• 40% z hodnoty prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania v lehote do 2 rokov od 
prijatia Uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, 

 
b)  uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí vkladu a postupe pri realizácii projektu: „Intenzifikácia ČOV, 
odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ so spoločnosťou TVK 
a.s. so sídlom: 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 302 724, ktorej účelom je úprava práv 
a povinností účastníkov tejto zmluvy pri zabezpečení financovania realizácie projektu 
Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne za 
nasledovných podmienok: 
 
-  Mesto Trenčín sa pre potreby realizácie projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie 

a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ zaväzuje poskytnúť na písomnú 
výzvu TVK, a.s. na upisovanie kmeňových listinných akcií na meno peňažný vklad do 
základného imania spoločnosti TVK, a.s. v sume zodpovedajúcej 57.936,- €. 

 
-   Mesto Trenčín poskytne spoločnosti TVK, a.s. horeuvedený peňažný vklad nasledovne :  

• 30%  z  hodnoty peňažného vkladu do základného imania v lehote do 14 dní od prijatia 
uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti TVK, a. s. o zvýšení základného imania 
upisovaním kmeňových listinných akcií na meno (ďalej len „Uznesenie valného 
zhromaždenia o zvýšení základného imania“) 

• 30%  z  hodnoty peňažného vkladu do základného imania v lehote do 1 roka od prijatia 
Uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania 

• 40% z hodnoty peňažného vkladu do základného imania v lehote do 2 rokov od prijatia 
Uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania. 
 

-   Použitie finančných prostriedkov získaných peňažným vkladom Mesta Trenčín do 
základného imania spoločnosti TVK, a.s. bude účelovo viazané. Spoločnosť TVK, a.s. sa 
zaväzuje ich použiť výhradne za účelom výstavby resp. intenzifikácie vodovodov 
a kanalizácií v Meste Trenčín.  

 
2. ruší  
 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.556 zo dňa 17.12.2009  
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Príloha – pôvodné uznesenie  
U z n e s e n i e  č. 829 

 k Návrhu na prevzatie záväzku na zvýšenie základného imania spoločnosti Trenčianske 
vodárne a kanalizácie, a.s. peňažným vkladom v súvislosti s realizáciou projektu „Intenzifikácia 
ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ a na schválenie 
uzavretia Zmluvy o poskytnutí vkladu a postupe pri realizácii projektu: „Intenzifikácia ČOV, 
odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ medzi Mestom Trenčín a 
spoločnosťou Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 1. s c h v a ľ u j e 
 
 v nadväznosti na uznesenie č. 556 zo dňa 17.12.2009 a vysúťažené náklady na 
realizáciu projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou             v 
Trenčianskom regióne“: 
 
 
 a) prevzatie záväzku Mesta Trenčín na zvýšenie základného imania v spoločnosti 
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. so sídlom sídlo: 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 
302 724 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sa, 
vložka číslo 10100/R ( ďalej len „emitent“ alebo „TVK, a.s.“ ) vo forme upísania 1.704 kusov 
kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 34,- € spolu v sume 
zodpovedajúcej 57.936,-€, pri a to peňažným vkladom do základného imania emitenta s 
nasledovnými podmienkami : 
 
- hodnota prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania upísaním akcií je 57 936,- €, 
 
- splatnosť prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania je : 
 
    · 30% z hodnoty prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania v lehote do 14 dní 
od prijatia uznesenia valného zhromaždenia TVK, a.s. o zvýšení základného imania   
upisovaním kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 34,- € (ďalej 
len „Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania“), 
    · 30% z hodnoty prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania v lehote do 1 roka 
od  prijatia Uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, 
    · 40% z hodnoty prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania v lehote do 2 
rokov od prijatia Uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, 
 
 b) uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí vkladu a postupe pri realizácii projektu: 
„Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ so 
spoločnosťou TVK a.s. so sídlom: 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 302 724, ktorej účelom 
je úprava práv a povinností účastníkov tejto zmluvy pri zabezpečení financovania realizácie 
projektu Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom 
regióne za nasledovných podmienok: 
 
-  Mesto Trenčín sa pre potreby realizácie projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a 
zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ zaväzuje poskytnúť na písomnú výzvu 
TVK, a.s. na upisovanie kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 
34,- € peňažný vklad do základného imania spoločnosti TVK, a.s. v sume zodpovedajúcej 
57.936,- €. 
 
- Mesto Trenčín poskytne spoločnosti TVK, a.s. horeuvedený peňažný vklad nasledovne : 
 
 · 30% z hodnoty peňažného vkladu do základného imania v lehote do 14 dní od prijatia 
uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti TVK, a. s. o zvýšení základného imania 
upisovaním kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 34,- € (ďalej 
len „Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania“) 
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 · 30% z hodnoty peňažného vkladu do základného imania v lehote do 1 roka od prijatia 
Uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania 
 · 40% z hodnoty peňažného vkladu do základného imania v lehote do 2 rokov od prijatia 
Uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania. 
 
-  Použitie finančných prostriedkov získaných peňažným vkladom Mesta Trenčín do 
základného imania spoločnosti TVK, a.s. bude účelovo viazané. Spoločnosť TVK, a.s. sa 
zaväzuje ich použiť výhradne za účelom výstavby resp. intenzifikácie vodovodov a kanalizácií v 
Meste Trenčín. 
 
 
 2. r u š í  
 
 uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.556 zo dňa 17.12.2009 
 
 

 


