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DO POZORNOSTI HLÁV ŠTÁTOV

    

    Za účelom implementácie rozhodnutí MEDZINÁRODNEJ POKLADNE M1, na základe 

predchádzajúcich uznesení a vyhlásení týmto vyjadrujeme našu úctu a máme česť Vás informovať, že 

MEDZINÁRODNÁ POKLADŇA M1 je medzinárodná finančná organizácia, ktorá sa venuje podpore 

ekonomického rastu, rozvoju obchodu, ekonomických vzťahov medzi krajinami a podpore 

integračných procesov prostredníctvom investičných aktivít. Pokladňa M1 spolupracuje s mnohými 

medzinárodnými organizáciami, aby ponúkla finančnú a ekonomickú podporu na stabilizáciu 

miestnych, národných, medzinárodných a globálnych ekonomických systémov. Registračné číslo 

MEDZINÁRODNEJ POKLADNE M1 v Organizácii Spojených Národov – Č. 626139.

V súvislosti s vyššie uvedeným ponúkame, máme Právo a sme pripravení realizovať 

komplexné infraštruktúrne a humanitárne financovanie Štátov.

Nevyhnutnou podmienkou pre financovanie infraštruktúrnych projektov v rôznych krajinách 

zahraničnými investormi sú Nariadenia Vlády alebo regionálnych miestnych Samospráv, ktoré 

poskytujú investorom garančné záväzky.



Vlády Štátov by mali mať príslušné práva na zdieľanie právomocí so štátnymi orgánmi moci pri 

realizácii infraštruktúry, spoločensky významných projektov, vrátane implementácie štátnych 

cielených programov na partnerskej báze.

Na základe iniciatívy MEDZINÁRODNEJ POKLADNE M1 je vyriešená otázka poskytovania 

investičných projektov garanciami vo forme vydávania cenných papierov našou organizáciou, 

dohodnutých s Vládou krajín, v prospech vašich regionálnych programových projektov a tiež na 

základe navrhovaného rozhodnutia vašej Vlády, sa vytvorí nezávislý podnik, ktorý získa finančné 

aktíva od MEDZINÁRODNEJ POKLADNE M1.

Náš návrh eliminuje množstvo významných nákladov, brzdiacich proces investovania do 

regionálnych projektov a programov. Pre začatie spolupráce odporúčame zvážiť možnosť rokovania s 

vedúcim Odboru Rozvoja Bankovníctva MEDZINÁRODNEJ POKLADNE M1. Predmetom rokovaní bude 

prerokovanie organizácie spoločnej realizácie investičných projektov na území Vášho Štátu, 

spresnenie zoznamu infraštruktúrnych projektov, ich financovania a podmienok podpisu 

navrhovaného balíka dokumentov. V súlade s cieľmi MEDZINÁRODNEJ POKLADNE M1 budú 

financované programy a projekty na vytváranie veľkých výrobných podnikov, podnikov 

zabezpečujúcich prevádzku mestskej a vidieckej infraštruktúry, objektov sociálnej infraštruktúry a 

objektov rozširovania sféry služieb.

Upozorňujeme na jedinečné možnosti našich zahraničných partnerov v dodávke najnovších 

prelomových technológií, zariadení a špeciálnej techniky svetovej triedy za účelom realizácie 

projektov.

PONUKY MEDZINÁRODNEJ POKLADNE M1:

 - MEDZINÁRODNÁ POKLADŇA M1 financuje 100 % nákladov na realizáciu dohodnutých 

projektov (bez požiadavky spolufinancovania zo strany Štátu);

 - MEDZINÁRODNÁ POKLADŇA Ml nevyžaduje rozpočtové, suverénne záruky od vašej Vlády a 

vašich regiónov, okrem humanitárnej záruky od Štátu:

 - navrhuje sa po dohode s MEDZINÁRODNOU POKLADŇOU M1 určiť zodpovedné osoby zo 

strany Štátu za riadenie projektov.

 - Súčasne s vytvorením veľkého počtu nových pracovných miest s dôstojnými mzdami, a 

zároveň so zvýšením daňových príjmov do rozpočtu vašej krajiny, v rámci implementácie 

podnikateľských programov a projektov MEDZINÁRODNÁ POKLADNA M1 navrhuje: zahrnúť do 

projektových rozpočtov programov sociálnej infraštruktúry nových sídiel a miest (bývanie pre 

zamestnancov a ich rodiny, materské školy , školy, polikliniky, nemocnice, cesty, čerpacie stanice, 

verejnú dopravu, tepelné elektrárne, čističky vody, čističky odpadových vôd atď.).

Toto umožní zabezpečiť každému zamestnancovi podniku: služobné bývanie najvyššej kvality, 

ktoré bude možné podľa zmluvy so zamestnancom, po 15 rokoch práce v tomto objekte, previesť do 

vlastníctva zamestnanca. Zamestnancom podnikov a ich rodinám bude v prípade potreby poskytnutá 

prednostná vysoko kvalitná súkromná zdravotná starostlivosť, v prípade potreby aj v zahraničí.



MEDZINÁRODNÁ POKLADŇA M1 DODATOČNE PONÚKA:

1. Organizovať na náklady projektov infraštruktúru na realizáciu projektov podľa 

EUROSTANDARDU - priemyselné budovy, kancelárie, opravárenskú základňu pre obsluhu výrobného 

cyklu, ako aj dopravnú infraštruktúru s ďalšou možnosťou výstavby bytového fondu pre 

zamestnancov a ich rodiny,

2. Zabezpečiť na projekty potrebné výrobné školenia na pracovisku pre zamestnancov vo 

vašej krajine a v prípade potreby v zahraničí pomocou prilákaných zahraničných odborníkov;

3. Zabezpečiť dodávku špičkových technológií, zariadení a materiálov na realizáciu projektov 

vo vašej krajine;

4. Podľa podmienok zmluvy zabezpečiť vytváranie pracovných miest na všetkých úrovniach, 

vrátane riadenia vo všetkých fázach realizácie projektov, výlučne pre občanov vašej krajiny;

5. Zabezpečiť pre projekty zaplatenie práce všetkých koordinačných orgánov na území vašej 

krajiny, potrebnú na koordináciu, prípravu a realizáciu infraštruktúrnych projektov;

6. MEDZINÁRODNÁ POKLADŇA M1 garantuje nezasahovanie v akejkoľvek forme do 

vnútornej politiky regiónu, vrátane finančnej a inej podpory politických strán a hnutí,náboženských 

a spoločenských organizácií;

7. V prípade potreby, pri dodatočných zmluvách s vašou vládou vykonávať realizáciu Štátnych 

Cieľových Programov a schválených infraštruktúrnych projektov výlučne prostredníctvom zmien v 

zozname regionálnych projektov, bez prilákania verejných a vonkajších súkromných financií, bez 

dodatočných rozpočtových záruk od vášho Štátu;

8. Všetky investície dohodnuté s vašou Vládou a vašimi subjektmi, budú vložené ako 100 % 

objemu kapitálových investícií do Projektu, formou navýšenia základného imania držiteľov daného 

projektu - rezidenta vašej krajiny ( nami vytvorené Spoločnosti spolu s iniciátormi projektu pre každý 

projekt);

9. V prípade potreby zabezpečiť odbytové trhy pre vaše produkty v zahraničí;

POVINNOSTI ZO STRANY VÁŠHO PREZIDENTA, VLÁDY, GUBERNÁTORA, ADMINISTRÁCIE 

SUBJEKTU:

1. Zabezpečiť podporu, plnú podporu a riešenie všetkých problémov, ktoré vzniknú v celom 

cykle vývoja, realizácie, životaschopnosti (berúc do úvahy preferenčné zdanenie a možné preferencie 

vašej Štátnej a miestnej správy) a fungovanie infraštruktúrnych a humanitárnych Projektov;

2. Zabezpečiť koordináciu práce všetkých štátnych regulačných, odborných, kontrolných a 

iných orgánov na území okresu, mesta Subjektu, Štátu pre realizáciu ekonomických činností v rámci 

odsúhlasených Projektov na území regiónu;



3. Vyčleniť potrebné pozemky v rámci odsúhlasených Projektov pre:

• výstavbu priemyselných objektov, poľnohospodárskych komplexov a potrebnej 

infraštruktúry.

• výstavbu administratívnych budov a kancelárií; výstavbu bytov pre zamestnancov a ich 

rodiny, škôlok a škôl, a inej sociálnej infraštruktúry;

4 Predkladať na schválenie kandidatúry vedúcich projektov, ako aj pridružených organizácií 

priemyselnej a sociálnej infraštruktúry pre každý Projekt;

5. Podieľať sa na organizovaní náboru zamestnancov inžinierskych, technických, 

technologických, finančných a ekonomických, a iných potrebných odborností;

6. Pomáhať pri organizácii a registrácii spoločností (právnických osôb), ktoré budú 

zodpovedné za realizáciu Projektov;

7. Pripraviť Dohodu medzi Vašou Vládou a MEDZINÁRODNOU POKLADŇOU M1 a 

Realizátorom odsúhlasených Projektov (Spoločnosť - rezident vašej krajiny) o realizácii cieľových 

programov infraštruktúry vašej krajiny a projektov národného významu na vašom území, s 

prerozdelením povinnosti strán pri realizácii Projektov infraštruktúry, so zaradením nových 

infraštruktúrnych programov do štátneho registra,

8. Pripraviť a odsúhlasiť vydanie Uznesenia vašej Vlády o podpore dohôd zmluvných strán: 

Vlády vašej krajiny, MEDZINÁRODNEJ POKLADNE M1 a Dodávateľa (rezident vašej krajiny);

9. Zabezpečiť prevzaté na seba záväzky a záruky na implementáciu odsúhlasených Štátnych 

cieľových programov a Projektov infraštruktúry v rámci spolupráce medzi vašou Vládou, 

MEDZINÁRODNOU POKLADŇOU M1 a Dodávateľmi na území Subjektu vašej krajiny.

VŠEOBECNÁ PROCESNÁ SCHÉMA PRÁCE:

1 Na základe predbežných dohôd s Odborom Rozvoja Bankovníctva MEDZINÁRODNEJ 

POKLADNE M1 a Administráciou (Vládou) Subjektu sa vypracuje a schváli zoznam a stručná Štúdia 

Realizovateľnosti regionálnych projektov, navrhnutých na realizáciu v regióne s výhľadom na 10-15 

rokov (so zaradením do zoznamu PPP projektov, regionálnych a komerčných).

2. Z počtu iniciátorov komerčných projektov sa vytvára iniciatívna skupina (budúci projektoví 

manažéri a spolumajitelia príslušných spoločností), ktorá zabezpečuje realizáciu všetkých štartovacích 

procedúr súvisiacich s vytvorením investičnej schémy.

3. Vydá sa Záručný list od hlavy regiónu (humanitárna garancia) o pripravenosti vykonať 

všetky potrebné opatrenia pre zoznam projektov zahrnutých v liste.

4. Spolu s MEDZINÁRODNOU POKLADŇOU M1 vznikne podnik, rezident vašej krajiny, s 

funkciou Hlavnej štrukturálnej Investičnej Spoločnosti od MEDZINÁRODNEJ POKLADNE M1, na území 

vašej krajiny.



5. Medzi vedením regiónu, MEDZINÁRODNOU POKLADŇOU M1 a Hlavnou Investičnou 

Spoločnosťou (realizátor projektov) sa uzatvára Zmluva o realizácii projektu, na základe ktorej 

Administrácia (Vláda) regiónu zabezpečuje realizáciu súboru humanitárnych záruk v súlade s 

podmienkami na realizáciu projektov, naša štrukturálna Hlavná Investičná Spoločnosť 

MEDZINÁRODNEJ POKLADNE M1 zabezpečuje registráciu podľa miesta realizácie projektov 

príslušných spoločností (spolu so zástupcami iniciatívnej skupiny a osobami určenými vedením 

regiónu), a MEDZINÁRODNÁ POKLADŇA M1 zabezpečuje prostredníctvom vytvorených príležitostí 

prevod investičného fondu na regionálne projekty do štrukturálnej Hlavnej Investičnej Spoločnosti.

6. Investičné zdroje sa predpokladajú vo forme požičaných prostriedkov a budú vložené do 

projektov formou doplnenia základného imania. Výška finančných prostriedkov NIE JE OBMEDZENÁ. 

Predpokladá sa možnosť zmeny aktuálneho zoznamu projektov s navýšením investičného portfólia. 

Podľa miery návratnosti projektov, podiely manažmentov realizačných firiem, prejdú na vedenie 

regiónu alebo na ich pokyn tretím osobám, iniciátorom dohodnutých komerčných projektov. 

Po úplnom splatení projektov zostáva podiel Konzorcia (MEDZINÁRODNÁ POKLADŇA M1 a 

štrukturálna Hlavná Investičná Spoločnosť) v riadení spoločností, ktoré ich realizujú, na úrovni 

                  10-20 %.

V prípade Vášho súhlasu s navrhovaným postupom a záväzkami zmluvných strán, existencie 

zoznamu Vami navrhovaných infraštruktúrnych Projektov na investovanie, sme pripravení poskytnúť 

potrebné dokumenty na ratifikáciu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou PROGRAMU pre investovanie 

schválených infraštruktúrnych a humanitárnych projektov v Štáte, ktorý riadite.             

                                                                        S úctou,

Jeho Veličenstvo Alexander

Hlavný Tajomník, Hlavný Pokladník
Medzinárodnej Menovej Pokladne M1,

Prezident a Hlavný prevádzkový Riaditeľ
White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp Inc,
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