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Kód uzn: 7.4 
 
 
 
 

NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

A. berie na vedomie 
materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti  KSP, s.r.o. 
dňa 24. apríla 2012: 
 
1. Kontrola plnenia uznesení z riadneho valného zhromaždenia v roku 2011.  
2. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2011. 
3. Návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia za rok 2011. 
4. Správa dozornej rady spoločnosti za rok 2011. 
5. Plán opráv a údržby na rok 2012. 
6. Plán investícií na rok 2012. 
7. Plán hospodárenia na rok 2012. 
8. Správa o stave súdnych sporov a exekúcií spoločnosti k 31.12.2011. 
9. Informácia o zmluvách o dielo realizovaných v roku 2011, podľa stavu k 31.12.2011. 
10. Informácia o plnení plánu opráv a údržby za rok 2011. 
11. Informácia o plnení plánu investícií za rok 2011. 
 
 
B. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o vyhodnotenie efektivity podielu majetkovej účasti hlavného mesta SR Bratislavy v obchodnej 
spoločnosti KSP, s.r.o. s návrhmi na jeho riešenie. 
 
       T:  27. 9. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Dôvodová správa 

 
Obchodná spoločnosť KSP, s.r.o., so sídlom Vajnorská 135, 831 04 Bratislava (ďalej len „KSP, 
s.r.o.“) v súčinnosti s jediným spoločníkom spoločnosti, a to Hlavným mestom Slovenskej republiky 
Bratislava (ďalej len „jediný spoločník“), zvolala riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa 
uskutoční 24. apríla 2012 v jej sídle.  

Predmetom rokovania tohto valného zhromaždenia bude  
- kontrola plnenia uznesení z riadneho valného zhromaždenia v roku 2011  
- riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2011 
- návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia za rok 2011 
- správa dozornej rady spoločnosti za rok 2011 
- plán opráv a údržby na rok 2012 
- plán investícií na rok 2012 
- plán hospodárenia na rok 2012 
- správa o stave súdnych sporov a exekúcií spoločnosti k 31.12.2011 
- informácia o zmluvách o dielo realizovaných v roku 2011, podľa stavu k 31.12.2011 
- informácia o plnení plánu opráv a údržby za rok 2011 
- informácia o plnení plánu investícií za rok 2011. 

Výsledky hospodárenia KSP, s.r.o. v roku 2011 sú premietnuté do účtovnej závierky za hospodársky 
rok 2011 podľa stavu k 31. decembru 2011. Na účtovnú závierku vykonala audit  audítorská spoloč-
nosť EKOBILANZ, s.r.o., (spoločnosť nepodlieha povinnému auditu). Hospodárenie spoločnosti 
v roku 2011 bolo nasledujúce: 
- výnosy spoločnosti za rok 2011 v celkovej sume 1 116 499,00 EUR tvoria tržby za nájom, tržby za 

predaj energií a ostatné výnosy a služby; 
- náklady v priebehu roka 2011 v celkovej sume 1 037 853,00 EUR boli vynakladané vecne a účelne 

a v súlade so schváleným plánom hospodárenia spoločnosti na rok 2011; 
- z porovnania výnosov a nákladov za rok 2011 hospodársky výsledok spoločnosti dosiahol hodnotu 

78 646,00 EUR, ktorý po zdanení predstavuje 61 631,00 EUR; 
- finančnú situáciu spoločnosti k 31. decembru 2011 charakterizujú tieto hodnoty: disponibilné 

finančné prostriedky (135 819,64 EUR), pohľadávky (259 473,97 EUR), cudzie zdroje (673 653,79 
EUR). 

Po schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 a na základe poznania priebehu 
hospodárenia v roku 2011 sa navrhuje rozdelenie zisku spoločnosti v sume po zdanení 61 630,90 EUR 
takto: 
- povinná tvorba rezervného fondu (5%)................................................  3 081,54 EUR 
- podiel na zisku s rozdelením podľa predloženého materiálu................ 6 000,00 EUR  
- dotácia do sociálneho fondu...................................................................1 000,00 EUR 
- prídel do fondu rozvoja spoločnosti ....................................................51 549,36 EUR. 

Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti KSP, s.r.o. sa 
predkladajú na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na základe jeho 
uznesenia č. 64/2011 (bod A.2).  

Na valnom zhromaždení spoločnosti KSP, s.r.o. dňa 24. apríla 2012 zástupca jediného spoločníka tejto 
spoločnosti bude žiadať prerozdelenie prídelu do fondu rozvoja spoločnosti vo výške 51 549,36 Eur 
v prospech hlavného mesta SR Bratislavy ako podielu na zisku jediného spoločníka, a to v súlade 
s odporúčaním komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ z 10. 
apríla 2012 a uznesenia Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 479/2012 zo dňa 12. apríla 
2012, ktorých zasadnutia sa uskutočnili pred rokovaním tohto valného zhromaždenia.  

Materiál týkajúci sa vyhodnotenia efektivity podielu majetkovej účasti hlavného mesta SR Bratislavy 
v spoločnosti KSP, s.r.o. spolu s návrhmi na jeho riešenie bude spracovaný v navrhovanom termíne, 
a to do 27. septembra 2012. 
 
 
 




























































































































































































































































