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Kód uznesenia : 10.1.1 
 
 

 

Návrh  uznesenia        
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie 

 
 

Informáciu o Výročnej správe neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave za 
rok 2011. 

- - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
 
Tento materiál je predkladaný v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR č. 398/2004 zo dňa 27.5.2005, ktorým žiada primátora v časti C2 „predkladať Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Správnou radou schválenú výročnú správu 

neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.“ . 

  
§ 34 zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 
služby v znení neskorších predpisov  a čl. 12 Štatútu neziskovej organizácie explicitne 
stanovujú obsah výročnej správy: 

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu 
založenia neziskovej organizácie, 

b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, 
c) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval, 
d) prehľad o peňažných príjmoch a výdajoch, 
e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov, 
f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie, 
g) zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu 

roka, 
h) ďalšie údaje určené správnou radou. 

 
Účtovnú závierku, ktorá je súčasťou Výročnej správy preskúmala Dozorná rada a odporučila 
schváliť.  
Výročnú správu schválila  Správna rada v júni 2012.  
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1. Činnosť 

Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, nezisková organizácia, (SRBB n.o.) 
zahájila svoju činnosť dňa 31. 8. 2004 zápisom do registra neziskových organizácií 
na Krajskom úrade v Bratislave. Jej zakladateľmi sú Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava a ČSOB a.s. V zakladacej listine spoločnosti, ako predmet 
činnosti je uvedené poskytovanie týchto všeobecne prospešných služieb: 

• zabezpečovanie bývania pozostávajúce z výstavby bytových domov s bytmi 
do vlastníctva a príslušenstva týchto domov a domov s nájomnými bytmi 
a príslušenstva týchto bytových domov 

• správa, oprava a obnova bytového fondu vybudovaného alebo získaného 
neziskovou organizáciou alebo zvereného neziskovej organizácii na základe zmluvy 
o výkone správy bytového fondu. 

Spoločnosť deklarovala pri svojom vzniku, že jej nezisková činnosť - výstavba 
nájomných bytov, nebude klásť nároky na mestský rozpočet. Financovanie výstavby 
nájomných bytov sa uskutoční zo štátnych dotácií, úverových zdrojov a z 
prostriedkov získaných komerčnou činnosťou, t.j. predajom bytov do osobného 
vlastníctva. Nakoľko jednou z podmienok získania dotácií je spolufinancovanie 
z vlastných zdrojov, aby deklarovaný postup  mohol byť naplnený,  spoločnosť začala 
najskôr prípravu výstavby bytových domov s bytmi do osobného vlastníctva.   
Zrealizované projekty :  

• Stavba Bytového domu na Humenskom námestí v Bratislave - Petržalke.  
Stavba so 64 bytovými jednotkami a 4 nebytovými priestormi bola zahájená v roku 
2006 a ukončená v roku 2008. Všetky byty a nebytové priestory  boli odpredané do 
osobného vlastníctva. Projektové práce, inžinierska činnosť, kúpa pozemku  a 
výstavba boli financované z úveru v kombinácii s prostriedkami budúcich vlastníkov. 

• Druhý projekt, ktorý mala spoločnosť pripravený na realizáciu, bola výstavba 8 
bytového polyfunkčného domu na ul. Priekopy v Bratislave. Projekt 
s pozemkom a vydaným stavebným povolením spoločnosť predala so ziskom 
99 581,76 EUR (3 mil. Sk) 

• Stavba Bytového domu na Osuského ulici v Bratislave – Petržalke.  
Projekt bytového domu so 60 bytmi, priestormi pre občiansku vybavenosť na 
1.NP, 44 podzemnými garážovými státiami a s verejným parkoviskom pre 75  
motorových vozidiel bol realizovaný  od novembra 2008 do novembra 2010. 
Výstavba bola prefinancovaná z vlastných zdrojov, zo záloh budúcich vlastníkov  
a z úveru vo výške 3 mil. EUR , ktorý poskytla Dexia Banka a.s.  Predaj bytov si 
zabezpečovala naša spoločnosť vlastnými kapacitami a z celkového počtu bytov 60 
sú  predané všetky, zároveň sú predané všetky nebytové priestory. Garážové státia 
sú predané v počte 19 ks, nepredané garážové státia spoločnosť prenajíma. 

Zrealizované  stavby vytvorili dostatočný zisk na nevyhnutné dofinancovanie 
projektovej  prípravy a výstavby domu s nájomnými bytmi ako svojho prvého 
neziskového projektu.  

Rozpočet na rok 2011 predpokladal   začatie neziskového projektu výstavby 
nájomného bytového domu a  začatie   výstavby komerčného projektu na Solivarskej 
ulici.  

Spoločnosť začala v roku 2010 pripravovať projekt výstavby polyfunkčného domu 
s nájomnými bytmi a ubytovňou pre seniorov na Kaukazskej ulici v Bratislave-
Petržalke,  



 

ktorý by mal byť realizovaný v spolupráci s mestskou časťou Petržalka. V roku 2011 
boli zahájené prípravné a projektové práce -  projekt pre územné konanie. 

Súčasne s prípravou neziskového projektu spoločnosť chcela začať v roku 2011 
realizovať ďalší komerčný projekt výstavby Bytového domu v Bratislave-Ružinove na 
Solivarskej ulici.  Projekt s 12 bytovými jednotkami na pozemku o výmere 1087 m2 
mal  vydané  právoplatné  stavebné povolenie. Kúpna cena projektu vrátane 
pozemku bola v roku 2010 796 000,- €. Pri kúpe projektu  sme mali indikatívny 
prísľub Dexie Banky a.s. na poskytnutie úveru na realizáciu výstavby, ktorý 
vychádzal z predloženého business plánu. Po zverejnení zámeru výstavby bytového 
domu na internetových stránkach, spoločnosť evidovala desiatky záujemcov o kúpu 
bytu. Následne z dôvodu zmien v predmetnej banke, zmeny majiteľa – Prima banka, 
od ponuky na poskytnutie úveru odstúpili a spoločnosť rokovala s inými bankovými 
subjektmi. ČSOB a.s. ako spoluzakladateľ spoločnosti podmienila poskytnutie úveru 
zmenou projektu veľkometrážnych bytov na väčší počet menších bytov pri zachovaní 
pôvodnej podlažnosti a pôvodného objemu stavby. Túto zmenu sa napriek 
opakovaným rokovaniam na mestskej časti Bratislava - Ružinov nepodarilo 
odsúhlasiť. SRBB, n.o. pri týchto rokovaniach navrhovala prípadnú zmenu na 
výstavbu nájomného bývania, alebo zámenu za iný pozemok. Nakoľko spoločnosť 
nemohla bez úveru dofinancovať výstavbu projektu, po rozhodnutí Správnej rady  
projekt aj s pozemkom predala koncom roka  2011  za maximálnu ponúknutú cenu  
440.000,- €.  Cenu, za ktorú spoločnosť bola schopná tento projekt predať ovplyvnila 
do značnej miery negatívna mediálna kampaň proti výstavbe, termín právoplatnosti 
stavebného povolenia ( december 2011) a nečinnosť príslušného stavebného úradu 
v konaní o predĺžení jeho platnosti. Cenu negatívne ovplyvnil aj pokles cien 
nehnuteľností na realitnom trhu oproti času, kedy ju spoločnosť nadobudla. 
Ekonomické výsledky predaja sa zobrazia v účtovnej závierke v roku 2012, kedy bol 
príjem z predaja.  
 
2. Zhodnotenie základných údajov účtovnej závierky 2011 
 
Súvaha 
 
Aktíva 
 
Krátkodobé pohľadávky  38 505 € pozostávajú z pohľadávok z bežného obchodného 
styku, z daňových  a z ostatných pohľadávok . 
 
Stav bankových účtov k 31.12.2011 je  35 804 €, stav pokladne a cenín 551 €. 
 
Pasíva 
 
Základné imanie spoločnosti zostáva nemenné 132 776 €.  Krátkodobé  záväzky 22 
236 € pozostávajú zo záväzkov z bežného obchodného styku, záväzku voči 
zamestnancom, odvodov do poisťovní a z daňových záväzkov.  
 
 
Výkaz ziskov a strát 
 



Výnosy 
 
 
Skladajú sa z kreditných úrokov 649 €, z tržieb za predaj bytov v bytovom dome  na 
Osuského ulici vo výške 837 782 €, z prenájmu garážových státí v bytovom dome na 
Osuského ulici vo výške 1412 € a ostatné 43 €. 
 
 Náklady 
 
Vznikli z bežnej prevádzkovej činnosti a ich výška je  100 994 €. 
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku je 772 455 €. 
 
 
Výsledok hospodárenia za rok 2011 je účtovná strata v celkovej výške 33 686 € po 
zdanení. 
Účtovná strata je vykázaná na základe zápočtu časti nákladov na výstavbu bytového 
domu na Osuského ulici . 
 
Spoločnosti bol za rok 2011 vykonaný audit. 
 
3. Výrok auditora 
 
Viď príloha 7.a).  
 
4. Členenie výnosov podľa zdrojov. 

a) tržba za vlastné výrobky 0 € 

b) tržba za služby 1 412  € 

c) bankové úroky  649 € 

d) predaj dlhodobého hmotného majetku 837 782 € 

e) ostatné výnosy  43 € 
 
5. Stav a pohyb majetku a záväzkov 
 
Dlhodobý hmotný majetok – počítačové vybavenie, kopírovací stroj a garážové státia 
v bytovom dome na Osuského ulici  2 364 € sú postupne odpisované do nákladov. 
 
Obstaranie majetku –   0 € 
 
Krátkodobé  záväzky - 22 236 € pozostávajú zo záväzkov z bežného obchodného 
styku, záväzku voči zamestnancom a odvodov do poisťovní, daňové záväzky, 
zádržné a ostatné záväzky.  
 
Bežné bankové úvery   0 €. 
 

5. Zloženie orgánov spoločnosti. 

Orgány spoločnosti pracovali v roku 2011 v zložení:  
 



Správna rada k 31.12.2011 

 

Mgr.Oliver Kríž – predseda, Ing. Milan Černý, Michal Muránsky, Ing. Ivan Švejna, Ing. 
Jarmila Tvrdá, Ing.Martin Borguľa, Ing.Tomáš Korauš PhD., JUDr.Tomáš Šrot, 
Mgr.Peter Leška 

Dozorná rada k  31.12.2011 

Ing.Ignác Kolek-predseda, Izabella Jégh, Marián Greksa, RNDr.Marta Černá, 
JUDr.Tomáš Korček, Ing.Juraj Dulovič, Ing.Ivan Belay 
 
Riaditeľ:  Ing. Eva Hulalová (mandatár) 
Zamestnanci :  Ing.Tomáš Mikus, Ing.Zuzana Sviteková 

 

Náklady na mzdy zamestnancov a služby mandatára v roku 2011 spolu : 49 264  € 

7. Prílohy: 

7. a) Správa auditora 
7. b) Súvaha 
7. c) Výkaz ziskov a strát 
7. d)  Poznámky k účtovnej závierke, v tom prehľad peňažných tokov (príjmy 
a výdaje) 
 
Poznámka: 
Výkazy a poznámky k účtovnej závierke boli schválené orgánmi spoločnosti v júni 
2012. 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 16.10.2012                                                     Ing.Eva Hulalová 
                                                                                                    riaditeľka 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



































































Návrh na založenie neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 

Kód uzn.- G 
21.2 
1.5.2 

Uznesenie č. 398/2004 

zo dňa 27. 5. 2004 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A.   z a k l a d á 

organizáciu pod názvom - Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., so sídlom v Bratislave, 
Röntgenova 24, spolu so zakladateľom ISTROBANKOU, a. s. 

B.   s c h v a ľ u j e 

1. Peňažný vklad hlavného mesta SR Bratislavy do novozaloženej organizácie Spoločnosť 
pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., vo výške 3 600 000,-- Sk (slovom tri milióny šesťstotisíc 
slovenských korún). 

2. Návrh Zakladacej listiny neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., 
so sídlom v Bratislave, Röntgenova 24. 

3. Návrh Štatútu neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., so sídlom 
v Bratislave, Röntgenova 24. 

4. Vymenovanie za prvých členov Správnej rady organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania 
v Bratislave, n. o.: 
4.1 Ing. Miloša Encingera 

4.2 Ing. Borisa Šramka 

4.3 Ing. arch. Otta Novitzkého 

4.4 Ing. arch. Ivana Macka 

4.5 Ing. Patricka Luttera 

4.6 Ing. Ladislava Solymosa 
5. Vymenovanie za prvých členov Dozornej rady organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania 

v Bratislave, n. o.: 

5.1 Ing. Tatianu Mikušovú 

5.2 Annu Dyttertovú 

5.3 Ing. Pavla Blažeja 
5.4 Ing. Petra Dubčeka 

5.5 Ing. Dušana Hrušku 

6. Vymenovanie Ing. Petra Mattoša za riaditeľa organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania 
v Bratislave, n. o. 

C.   ž i a d a 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. Predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie Zakladaciu 
listinu ako aj Štatút organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., po definitívnom 
odsúhlasení so spoluzakladateľom. 

 
T: 24. 6. 2004 

 



2. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Správnou radou schválenú 
výročnú správu neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 

 
T: trvalý  
TK: 30. 9. 

 
3. Pred vykonaním nasledujúcich rozhodnutí predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 

SR Bratislavy na schválenie: 

3.1 Vymenovanie a odvolanie členov Správnej rady organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania 
v Bratislave, n. o. 

3.2 Návrhy na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady organizácie Spoločnosť pre rozvoj 
bývania v Bratislave, n. o. 

3.3 Návrhy rozhodnutí o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení Správnej rade organizácie 
Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 

3.4 Návrhy zmeny Štatútu neziskovej organizácie Správnej rade organizácie Spoločnosť 
pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 

D.   p o v e r u j e 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

zabezpečením vyhotovenia a podpísaním Zakladacej listiny a Štatútu neziskovej organizácie 
Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., v zmysle časti A tohto uznesenia a všetkých 
potrebných náležitostí pre jej vznik. 
 

T: 31. 8. 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


