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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie 
 

informáciu o materiáloch schválených na valnom zhromaždení obchodných spoločností: Slovenská 
plavba a prístavy, a.s., Incheba, a.s., České aerolínie a.s., Halbart-Slovakia a.s. a Mestský parkovací 
systém, spol. s r.o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

obsahujúca 
informáciu o materiáloch schválených na valnom zhromaždení obchodných spoločností: 

Slovenská plavba a prístavy, a.s., Incheba, a.s., České aerolínie a.s., Halbart-Slovakia a.s. a 
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestské 
zastupiteľstvo") uznesením č. 64/2011 z 31. marca 2011 v znení uznesenia č. 683/2012 zo dňa 27. – 
28. júna 2012 v časti A bode 2 (ďalej len „uznesenie č. 64/2011“) žiada primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, aby „pred  rokovaním valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti 
s majoritnou majetkovou účasťou mesta a obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, 
a.s. prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy materiály, ktoré valné 
zhromaždenie schvaľuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, stanov akciovej 
spoločnosti a zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným a 
v prípade obchodnej spoločnosti s minoritnou majetkovou účasťou mesta, aby na najbližšom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informoval o materiáloch schválených 
valným zhromaždením.“  
 

V súlade s týmto uznesením predkladáme informáciu o materiáloch schválených na valnom 
zhromaždení obchodných spoločností: Slovenská plavba a prístavy, a.s., Incheba, a.s., České aerolínie 
a.s., Halbart-Slovakia, a.s. a Mestský parkovací systém, spol. s r.o.  
 

I. Obchodná spoločnosť Slovenská plavba a prístavy, a s., so sídlom Horárska 12, 815 24 
Bratislava, ktorej je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) 
jedným z akcionárov (s podielom 7,01%). 

 Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 19.6.2012 v sídle spoločnosti   
s tým, že na tomto valnom zhromaždení boli schválené tieto materiály: 

- riadna individuálna účtovná závierka za rok 2011 a rozhodnutie k rozdelenie zisku, 
- výročná správa za rok 2011, súčasťou ktorej je správa predstavenstva o podnikateľskej 
činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2011, 

- návrh audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2012. 

Spoločnosť dosiahla za rok 2011 zisk vo výške 1 944 650,35 EUR a valné zhromaždenie schválilo 
návrh na rozdelenie tohto zisku takto: 

- prídel do rezervného fondu                                       194 465,04 EUR 
- prídel do nerozdelených ziskov minulých rokov   1 750 185,31 EUR. 

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.6.2012 tvorí prílohu č.1 tejto 
informácie. 

II.  Obchodná spoločnosť Incheba, a.s.. so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, ktorej je 
hlavné mesto jedným z akcionárov  (s podielom 11,55%). 

 Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 13.6.2012. V písomnej podobe  
spoločnosť spolu s pozvánkou zaslala hlavnému mestu iba materiály k individuálnej účtovnej 
závierke. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti z 13.6.2012 tvorí prílohu č. 2 
tejto informácie. 

Spoločnosť dosiahla za rok 2011 čistý zisk v sume 651 704,40 EUR s tým, že valné 
zhromaždenie spoločnosti uznesením č. 3 rozhodlo, že každému akcionárovi spoločnosti, ktorý je 
majiteľom kmeňových akcií bude vyplatená dividenda v sume zodpovedajúcej 10,9% z menovitej 
hodnoty akcií, ktoré vlastní jednotlivý akcionár, čo predstavuje sumu 627 938,51 EUR a každému 
akcionárovi spoločnosti, ktorý je majiteľom prioritných akcií bude vyplatená dividenda v sume 
zodpovedajúcej 10,9% z menovitej hodnoty akcií, ktoré vlastní jednotlivý akcionár, čo 



predstavuje sumu 23 517,- EUR, s termínoch ich vyplatenia do 31.12.2012. Zostatok, ktorý po 
zdanení predstavuje sumu 248,89 EUR sa zúčtuje na účet – nerozdelený zisk minulých rokov.  

Vzhľadom na skutočnosť, že hlavné mesto ako akcionár spoločnosti je majiteľom kmeňových 
akcií,  má s poukazom na uvedené uznesenie nárok na vyplatenie dividendy v sume cca 75 257,-          
EUR v termíne do 31.12.2012.  

III.  Obchodná spoločnosť České aerolínie a.s., so sídlom Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6, Česká 
republika, ktorej je hlavné mesto jedným z akcionárov  (s podielom 0,51%). 

 Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 27.6.2012 v sídle spoločnosti.  
Uvedená spoločnosť nezaslala hlavnému mestu žiadne materiály, pretože ako vyplýva 
z pozvánky, spoločnosť dáva podkladové materiály k dispozícii všetkým svojím akcionárom 
v Kancelárii tajomníka spoločnosti. Akcionár hlavné mesto ospravedlnil svoju neúčasť na tomto 
valnom zhromaždení.. Zápisnica  z riadneho valného zhromaždenia tejto spoločnosti zo dňa 
27.6.2012 tvorí prílohu č. 3 tejto informácie. 

IV.  Obchodná spoločnosť Halbart-Slovakia, a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, 
ktorej je hlavné mesto jedným z akcionárov (s podielom 50%). 

 Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 3.8.2012 v sídle spoločnosti. Na 
tomto valnom zhromaždení boli (z dôvodu nefunkčnosti orgánov spoločnosti od roku 2002)  
prerokované a schválené účtovné závierky za rok 2003 až 2011 s výnimkou účtovnej závierky za 
rok 2006, nakoľko v tomto roku bola vytvorená opravná položka k pohľadávke vo výške 7.302,66 
EUR. Akcionári sa dohodli, že až po právnom posúdení tejto spornej pohľadávky bude účtovná 
závierka za rok 2006 prerokovaná na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti v mesiaci 
október.  

 Zápisnica  z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 3.8.2012 tvorí prílohu č. 4 tejto 
informácie.  

V. Obchodná spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r.o. so sídlom Biela 6, 811 01 
Bratislava, ktorej hlavné mesto je jediným spoločníkom. 

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 2.8.2012. Vzhľadom na  
skutočnosť, že pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti bola hlavnému mestu 
doručená dňa 16.7.2012, nemohli byť materiály predložené do mestského zastupiteľstva pred 
týmto rokovaním tak ako to ukladá uznesenie č. 64/2011. 

Spoločnosť dosiahla v roku 2011 hospodársky výsledok zisk v sume 38 388,- EUR, ktorý valné 
zhromaždenie prerozdelilo nasledovne: 
- do sociálneho fondu spoločnosti previesť 2 000,- EUR; 
- udeliť mimoriadnu odmenu členom dozornej rady v celkovej sume 1.500,- EUR, z toho 

každému členovi dozornej rady vyplatiť sumu 500,- EUR; 
- udeliť a vyplatiť mimoriadnu odmenu v sume 1.500,- EUR Ing. Nemečkovi za výkon funkcie 

konateľa; 
- zvyšnú časť dosiahnutého zisku za rok 2011 vo výške 33 388,- EUR ponechať na účte 

nerozdelený zisk z minulých rokov. 

Zápisnica  z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.8.2012 tvorí prílohu č. 5 tejto 
informácie. 

 
 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského 
zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 3.9.2012 odporučila mestskému zastupiteľstvu zobrať na 
vedomie predmetnú informáciu. Mestská rada uznesením č. 642/2012 zo dňa 5.9.2012 odporučila 
prerokovať materiál na zasadnutí mestského zastupiteľstva.  



Výpis  
zo zasadnutia komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 3.9.2012 
___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu č. 16 
Informácia o materiáloch schválených na valnom zhromaždení obchodných spoločností: Slovenská 
plavba a prístavy, a.s., Incheba,a.s., České aerolínie a.s., Halbart-Slovakia a.s. a Mestský parkovací 
systém, spol.s r.o. 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ zobra ť 
na vedomie  Informáciu o materiáloch schválených na valnom zhromaždení obchodných spoločností: 
Slovenská plavba a prístavy, a.s., Incheba,a.s., České aerolínie a.s., Halbart-Slovakia a.s. a Mestský 
parkovací systém, spol.s r.o. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 6 , za: 6 , proti: 0  , zdržal sa: 0 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.z. Monika Lintnerová 
V Bratislave, 4.9.2012 

 
 

 
























































































