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NA VEDOMIE LÍDROV ŠTÁTOV 
 
S cieľom realizácie rozhodnutí MEDZINÁRODNEJ MENOVEJ POKLADNE 
M1, riadiac sa predchádzajúcimi rezolúciami a vyhláseniami, týmto vyjadrujeme 
našu úctu a máme tú česť oznámiť Vám, že MEDZINÁRODNÁ MENOVÁ 
POKLADŇA M1 je medzinárodnou finančnou organizáciou, určenou na 
podporu ekonomického rastu, rozvoja obchodu, ekonomických vzťahov medzi 
štátmi a na podporu integračných procesov prostredníctvom investičnej činnosti. 
 
Pokladňa M1 spolupracuje s mnohými medzinárodnými organizáciami, 
ponúkajúc im finančnú a ekonomickú podporu na stabilizáciu miestnych, 
národných, medzinárodných a globálnych ekonomických systémov. Registračné 
číslo MEDZINÁRDNEJ MENOVEJ POKLADNE M1 v Organizácii Spojených 
Národov je 626139. 
 
Vlády štátov sú povinné mať prislúchajúce práva ohľadne rozdelenia právomocí 
orgánov štátnej moci pri realizácii infraštruktúrnych, sociálne významných 
projektov, vrátane realizácie adresných štátnych programov na báze partnerstva. 
 
Na základe iniciatívy MEDZINÁRODNEJ MENOVEJ POKLADNE M1 je 
vyriešená otázka zabezpečenia investičných projektov formou emitovania 
cenných papierov našou organizáciou, odsúhlasených Vládami štátov, 
v prospech vašich regionálnych projektových programov, a taktiež na základe 
predpokladaného rozhodnutia vašej Vlády bude vytvorená samostatná 
spoločnosť (firma) na prijatie finančných aktív od MEDZINÁRODNEJ 
MENOVEJ POKLADNE M1. 
 
Náš návrh eliminuje množstvo významných nákladov, brzdiacich procesy 
prílevu investícií do regionálnych projektov a programov. Na začiatok 
spolupráce odporúčame zvážiť možnosť uskutočnenia rokovaní s vedúcim 
Oddelenia Bankového Rozvoja MEDZINÁRODNEJ MENOVEJ POKLADNE 
M1. Predmetom rokovaní bude prediskutovanie organizácie spoločnej realizácie 
investičných projektov na území Vášho štátu,  upresnenia zoznamu 
infraštruktúrnych projektov, ich financovania a podmienok podpísania 



navrhovaného balíka dokumentov. V súlade s cieľmi MEDZINÁRODNEJ 
MENOVEJ POKLADNE M1, financovaniu podliehajú programy a projekty 
založenia veľkých výrobných závodov, závodov zabezpečujúcich fungovanie 
mestskej obecnej (dedinskej) infraštruktúry a objektov rozšírenia sféry služieb. 
Obraciame pozornosť na unikátne možnosti našich zahraničných partnerov pri 
dodávaní najnovších prelomových technológií, vybavenia a špeciálnej techniky 
svetovej úrovne s cieľom realizácie projektov. 
 

 
NÁVRHY MEDZINÁRODNEJ POKLADNE M1: 

 
- MEDZINÁRODNÁ POKLADŇA M1 financuje 100% hodnoty 

realizovania odsúhlasených projektov ( bez potreby spolufinancovania zo 
strany Štátu);  

- MEDZINÁRODNÁ POKLADŇA M1 nepotrebuje rozpočtové suverénne 
záruky vašej Vlády a vašich regiónov, okrem humanitárnej záruky Štátu. 

- na riadenie projektov navrhujeme vymenovať zodpovedných zo strany 
Štátu, s odsúhlasením MEDZINÁRODNEJ POKLADNE M1. 

- Zároveň s vytvorením veľkého množstva nových pracovných miest 
s dôstjnou výplatou, a samozrejme s nárastom daňových príjmov do 
rozpočtu vášho štátu, v priebehu realizácie obchodných programov 
a projektov, MEDZIANÁRODNÁ POKLADŇA M1 navrhuje: zahrňovať 
do projektových rozpočtov sociálne infraštruktúrne programy nových obcí 
a miest (bývanie pre spolupracovníkov a ich rodiny, detské škôlky, 
polikliniky, nemocnice, cesty, čerpacie stanice, verejnú dopravu, tepelné 
elektrocentrály, úpravne a čističky vody atď...) 
To umožní zabezpečiť každého spolupracovníka firmy: vysoko kvalitným 
služobným bývaním, ktoré sa podľa zmluvy s pracovníkom, po 
odpracovaní –ich rokov v danom objekte, bude môcť bezplatne previesť 
do vlastníctva spolupracovníka. 
Pracovníkom firiem a členom ich rodín sa bude poskytovať zvýhodnená 
vysokokvalitná zdravotná starostlivosť, v prípade potreby aj v zahraničí. 
 
MEDZINÁRODNÁ POKLADŇA M, DODATOČNE NAVRHUJE: 
 
1. Organizovať na úkor projektov celú infraštruktúru podľa 

EURÓPSKYCH ŠTANDARDOV – výrobné haly (budovy) 
kancelárie, opravovne na obsluhu výrobného cyklu, a taktiež dopravnú 
infraštruktúru s dodatočnou možnosťou výstavby bytového fond upre 
spolupracovníkov a členov ich rodín. 

2. Zabezpečiť na úkor projektov nevyhnutné výrobné zaškolenie 
spolupracovníkov vo vašom štáte, a v prípade potreby za hranicami 
využitím zahraničných špecialistov. 



3. Zabezpečiť dodávku tevhnológií, vybavenia a materiálov svetovej 
úrovne na realizáciu projektov vo vašom štáte. 

4. Na základe podmienok zmluvy zabezpečiť vytvorenie pracovných 
miest na všetkých úrovniach, počítajúc do tho aj riadiace zložky, vo 
všetkých fázach (etapách) realizácie projektov, výlučne pre účely 
občanov vášho štátu. 

5. Zabezpečiť na úkor projektu výplatu práce všetkých koordinačných 
inštancií na území vášho štátu, nevyhnutných na odsúhlasenie, 
prípravu a realizáciu infraštruktúrnych projektov. 

6. MEDZINÁRODNÁ POKLADŇA M1 zaručuje (garantuje) 
v ľubovoľnej forme nezasahovanie do vnútornej politiky regiónu, 
vrátane finančnej a inej podpory politických strán a hnutí, 
náboženských a verejných organizácií.  

7. V prípade nevyhnutnosti, na základe doplňujúcich zmlúv s vašou 
vládou, uskutočniť realizáciu Štátnych Adresných (Cieľových) 
Programov a navzájom odsúhlasených infraštruktúrnych projektov 
výnimočne na úkor zmien v zozname regionálnych projektov, bez 
pritiahnutia štátneho a privátneho financovania, bez dodatočných 
rozpočtových záruk vášho Štátu. 

8. Všetky investície, dohodnuté s vašou Vládou a vašimi subjektami, 
budú zahrnuté ako 100% objem kapitálových vkladov do Projektu, vo 
forme navýšenia základného kapitálu držiteľa (vlastníka) daného 
projektu – rezidenta vášho štátu (spoločne založenými Spoločnosťami 
s iniciátormi projektov v každom projekte) 

9. Poskytovateľ, v prípade potreby uvedie vaše produkty na trhy 
v zahraničí. 
 

 
ZÁVäZKY ZO STRANY VÁŠHO PREZIDENTA, VLÁDY, 

GUVERNÉRA, ADMINISTRÁCIE SUBJEKTU: 
 

1. Zabezpečiť podporu, a riešenie všetkých problémov, vznikajúcich v rámci 
celého cyklu rozpracovania, realizácie, životaschopnosti (vrátane 
zvýhodneného zdanenia a možných preferencií zo strany vášho Štátu a 
miestnej administrácie) a fungovania infraštruktúrnych a humanitárnych 
projektov. 

2. Zabezpečiť koordináciu práce všetkých štátnych schvaľovacích, 
expertných, kontrolných a iných orgánov na území regiónu, mesta 
Subjektu, Štátu pri realizácii hospodárskej činnosti v rámci dohodnutých 
projektov na území regiónu. 

3. Vyčleňovať potrebnú pôdu (pozemky) v rámci dohodnutých Projektov na: 
- stavbu priemyslených objektov, agrokomplexov a potrebnej 

infraštruktúry. 



- Stavbu admistratívnych budov a kancelárií, stavby bývania pre 
spolupracovníkov a ich rodíny, škôlok a škôl, inej sociálnej infraštruktúry. 

4. Poskytovať na odsúhlasenie kandidatúry vedúcich projektov, a taktiež 
sprievodných organizácií výrobnej a sociálnej infraštruktúry pre každý 
Projekt. 

5. Zúčastňovať sa v organizovaní náboru spolupracovníkov inžinierskych, 
technických, technologických, finančne – ekonomických a iných 
nevyhnutných špecialistov. 

6. Pomáhať (byť súčinný) pri organizovaní a registrácii spoločností 
(právnických osôb), ktorým budш pridelené zodpovednosti za realizáciu 
Projektov. 

7. Pripraviť Dohodu Vašej Vlády s MEDZINÁRODNOU POKLADŇOU 
M1 a Vykonávateľom dohodnutých Projektov (Spoločnosť – rezident 
vášho štátu) o splnení infraštruktúrnych adresných programov vášho štátu 
a projektov štátneho významu na vašom území s rozdelením záväzkov 
strán pri realizácii infraštruktúrnych Projektov sо zaevidovaním nových 
infraštruktúrnych programov do štátnych registrov. 

8. Pripraviť a dohodnúť vydanie Vyhlášky vašej Vlády o podpore Dohôd 
strán: Vlády vášho štátu, MEDZINÁRODNEJ POKLADNE M1 
a Vykonávateľa (rezident vášho štátu). 

9. Zabezpečiť prijatie na seba záväzku a záruk splnenia dohodnutých 
Štátnych adresných programov a infraštruktúrnych Projektov v rámci 
spoluráce medzi vašou Vládou, MEDZINÁRODNOU POKLADŇOU M1 
a Vykonávateľmi na území Subjektu vášho štátu.  
 

 
VŠEOBECNÁ PROCESNÁ SCHÉMA PRÁCE: 

 
1. Na základe predbežných dohôd s Departementom (Oddelením) 

Bankového Rozvoja MEDZINÁRODNEJ POKLADNE M1 
a Administáciou (Vládou) Subjektu sa pripraví a schváli zoznam a krátke 
ŠU (Štúdie uskutočnteľnosti) reginálnych projektov,  navrhovaných na 
realizáciu v regióne s výhľadom na obdobie 10 – 15 rokov (so začlenením  
do zoznamu PPP projektov, regionálnych a komerčných) 

2. Z počtu iniciátorov komerčných projektov s formuje iniciatívna skupina 
(budúci vedúci projektov a spolumajitelia zodpovedných spoločností), 
ktorá zabezpečuje splnenie všetkých štartových (počiatočných) procedúr, 
spojených s vytvorením investičnej schémy. 

3. Vydá sa záručný list hlavy regiónu (humanitárna záruka) o pripravenosti 
splniť všetky nevyhnutné udalosti na realizáciu zoznamu projektov, ktoré 
sú prílohou listu. 

4. Spolu s MEDZINÁRONOU POKLADŇOU M1 sa zakladá spoločnosť, 
rezident vášho štátu, s funkciou Hlavnej štruktúrnej Investičnej 



Spoločnosti od MEDZINÁRODNEJ POKLADNE M1 na území vášho 
štátu. 

5. Medzi vedením regiónu, MEDZINÁRODNOU POKLADŇOU M1 
a Hlavnosu Investičnou Spoločnosťou (vykonávateľom – zhotoviteľom) 
sa uzatvára Dohoda o realizácii projektov, na základe ktorej 
Administrácia (Vláda) regiónu zabezpečuje splnenie komplexu 
humanitárnych záruk na vytvorenie podmienok na realizáciu projektov, 
naša štruktúrna Hlavná Investičná Spoočnosť MEDZINÁRODNEJ 
POKLADNE M1 zabezpečuje registráciu podľa miesta realizácie 
projektov zodpovedných spoločností (spolu s predstaviteľmi iniciatívnej 
skupiny a osobami menovanými do vedenia regiónu), 
a MEDZINÁRODNÁ POKLADŇA M1 zabezpečuje prevod 
prostredníctvom vytvorených možností investičného združenia pod 
regionálne projekty na meno štruktúrnej Hlavnej Investičnej Spoločnosti.  

6. Investičné zdroje sa predpokladajú vo forme úverových prostriedkov 
a budú vkladané do projektov vo forme doplnenia základného kapitálu. 
Objem prostriedkov JE NEOBMEDZENÝ. Predpokladá sa možnosť 
zmeny plynúceho (aktuálneho) zoznamu projektov so zvyšovaním 
investičného portfólia. Podľa miery návratnosti projektov, sa budú 
podiely vo vedení realizačných spoločností prevádzaťna vedenie regiónu 
alebo na základe jeho pokynov na tretie osoby, na iniciátorov 
dohodnutých komerčných projektov. Po úplnom splatení projektov 
zostávajú podiely Konzorcia (MEDZINÁRODNÁ POKLADŇA M1 
a štruktúrna Hlavná Investičná Spoločnosť) v rukách realizačných 
spolčností na úrovni 10 – 20%. 

 
V prípade Vášho súhlasu s navrhovanou procedúrou a záväzkami strán, 
jestvujúceho zoznamu infraštuktúrnych Projektov, navrhovaných Vami na 
investovanie, my sme pripravení poskytnúť potrebné dokumenty, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčaťou PROGRAMU na investovanie schválených 
infraštruktúrnych a humanitárnych Projektov v riadenom Vami štáte, na 
ratifikovanie (podpis). 
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