
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 27.3. 2014 
 
 
 

 
 
 

N á v r h   
na prevod akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. vo vlastníctve hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy spoločnosti BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, ako 
prípadu hodného osobitného zreteľa 

 
 

 
 

marec 2014 

 

       Materiál  obsahuje: 
 

1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodová správa 
3. Sumár krokov (predaj akcií SPaP) 
4. Snímka z katastrálnej mapy 
5. Územnoplánovacia informácia 
6. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie 

a pre správu a podnikanie s majetkom mesta zo 
dňa 14.1.2014 

7. Uznesenie MsR č. 1027/2013 zo dňa 27.11.2013 
8. Uznesenie MsR č. 1048/2014 zo dňa 16.1.2014 
9. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie 

a pre správu a podnikanie s majetkom mesta zo 
dňa 11.3.2014 

10. Znalecký posudok č. 56/2014  
(prílohy pod č. 4 – 10 na CD) 

 
Predkladateľ: 
 
Mgr. Rastislav Gajarský  v.r. 
riaditeľ magistrátu 
 
 
 
Zodpovedný: 
 
Mgr. Rastislav Gajarský  v.r. 
riaditeľ magistrátu 
 
 
 
 
Spracovateľ: 
 
Mgr. Martin Katriak  v.r. 
vedúci oddelenia legislatívno-právneho  
 
JUDr. Zuzana Martišovičová   v.r. 
referentka oddelenia legislatívno-právneho 
 
 
 
 



Kód uzn: 7.4 
                  7.4.1 
                  7.4.5 

 
 
 
 

NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje  

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov predaj 178 430 ks akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s., so sídlom 
Horárska 12, 815 24 Bratislava, IČO: 35 705 671, znejúcich na meno akcionára hlavné mesto SR Bratislava, 
v zaknihovanej podobe, v nominálnej hodnote jednej akcie 25,50 EUR (slovom: dvadsaťpäť eur a päťdesiat 
centov), majoritnému akcionárovi spoločnosti BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, so sídlom 63 Raleigh 
Drive, Whetstone, London N20 OUZ, Veľká Británia, za kúpnu cenu 800 000,00 EUR (slovom: osemstotisíc 
eur). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dôvodová správa  

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) ako nadobúdateľ uzavrelo 

dňa 28.2.2001 s Fondom národného majetku Slovenskej republiky ako prevodcom Zmluvu o bezodplatnom 

prevode akcií č. 3/2001. Predmetom zmluvy bol bezodplatný prevod akcií obchodnej spoločnosti Slovenská 

plavba a prístavy a.s., so sídlom Horárska 12, 815 24 Bratislava, IČO: 35705671, zapísanej v obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 1249/B (ďalej len „spoločnosť“), v celkovej 

menovitej hodnote 178 430 000,00 Sk. Predmetom prevodu bolo 178 430 kusov akcií v menovitej hodnote 

1000,00 Sk / 1 akcia. Základné imanie spoločnosti je v súčasnosti 64 906 935,00 EUR a je rozdelené na 

2 545 370 ks zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote 1 akcie 25,50 EUR. Hlavné mesto ako 

akcionár tejto spoločnosti vlastní 178 430 ks zaknihovaných akcií na meno, v nominálnej hodnote 25,50 

EUR za jednu akciu, takže celková menovitá hodnota jeho akcií je 4 549 965,00 EUR a podiel hlavného 

mesta na základnom imaní spoločnosti predstavuje 7,01 %.  

 

Podnikanie spoločnosti nepatrí do komunálneho záujmu hlavného mesta. Medzi predmety 

podnikania spoločnosti patrí najmä: vnútroštátna a zahraničná doprava tovarov a osôb po vnútrozemských 

vodných cestách, riečno-námorná doprava tovarov kabotážnymi a riečno-námornými loďami, preklad a 

skladovanie tovarov, výkon doplnkových a podmieňujúcich činností pre preklad a skladovanie tovarov vo 

vnútrozemských a námorných prístavoch, nákup a predaj pohonných hmôt, prevádzkovanie parkovacích 

plôch, zásobovanie všetkých plavidiel pohonnými hmotami, náhradnými dielmi, potravinami a iným 

tovarom potrebným pre plavbu. 

 

Hlavné mesto ako minoritný akcionár nemá v súčasnosti žiadne zastúpenie v orgánoch 

spoločnosti, a to ani v štatutárnom, ani v dozornom orgáne. Jediný zástupca hlavného mesta v dozornej rade 

spoločnosti, Stanislav Fiala, bol odvolaný na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 11.3.2012 

bez toho, aby bola hlavnému mestu ponúknutá možnosť nominovať do uvoľnenej funkcie člena dozornej 

rady svojho zástupcu. Hlavné mesto ako jeden z menšinových akcionárov spoločnosti má teda už len 

základné akcionárske práva, uvedené v čl. 4.1 stanov spoločnosti a v ustanoveniach § 176a a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä právo požiadať predstavenstvo 

spoločnosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia a zúčastniť sa na valnom zhromaždení 

spoločnosti s právom hlasovania v podiele 7,01%.   

 

Vzhľadom na to, že spoločnosť dlhodobo nevypláca akcionárom dividendy, za daného stavu je 

predaj akcií jedinou možnosťou na získanie reálneho príjmu v prospech hlavného mesta. Pre účely prevodu 

boli akcie spoločnosti ohodnotené znaleckou organizáciou PP CONSULT, a.s., so sídlom Na Revíne č. 29, 

831 01 Bratislava, ktorá v znaleckom posudku č. 57/2013 zo dňa 4.11.2013 určila, že akcie vo vlastníctve 

hlavného mesta majú ku dňu 30.9.2013 všeobecnú hodnotu 696 775,00 EUR.  

 



Znalecká organizácia v posudku (str. 17 posudku) konštatuje, že vzhľadom na výšku podielu 

hlavného mesta na základnom imaní spoločnosti, vzhľadom na jej stanovy, ako aj vzhľadom na obsadenie 

orgánov spoločnosti hlavné mesto nemá priamy vplyv na rozhodovanie a riadenie spoločnosti. Hlavné 

mesto prakticky nemá možnosť ovplyvniť rozhodnutie predstavenstva spoločnosti ohľadom nakladania 

s jej majetkom. V pozícii minoritného akcionára je z hľadiska výnosov z držby predmetných akcií odkázaný 

na rozhodnutie valného zhromaždenia o vyplatení dividend. Predajom predmetných akcií nedôjde k zmene 

vplyvu hlavného mesta na stav územia, na ktorom sa nachádzajú nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti. 

Prílohou tohto materiálu je snímka z katastrálnej mapy, zobrazujúca nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti 

a územnoplánovacia informácia k dotknutému územiu. 

 

Na základe výsledkov rokovania primátora hlavného mesta so zástupcami poslaneckých klubov bol 

objednaný a vyhotovený znalecký posudok č. 56/2014 zo dňa 25.2.2014, v ktorom Ústav súdneho 

inžinierstva v Žiline určil všeobecnú hodnotu akcií vo vlastníctve hlavného mesta ku dňu 31.12.2013 vo 

výške 688 393,22 EUR. 

 

Na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 12.6.2013 bola schválená zmena 

stanov spoločnosti a podľa ustanovenia čl. 4.2 aktuálneho znenia stanov je prevod akcií podmienený 

predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia. Predkupné právo na akcie spoločnosti majú ostatní 

akcionári v pomere, v akom vlastnia doterajšie akcie. Spoločnosť informovala hlavné mesto, že orgány 

spoločnosti podporujú iba prevod akcií v rámci súčasnej akcionárskej štruktúry. Akcionár, ktorý 

zamýšľa previesť svoje akcie, je podľa stanov spoločnosti povinný písomne ponúknuť svoje akcie najskôr 

ostatným akcionárom a ak o ponúkané akcie včas (do 60 dní od doručenia ponuky) prejaví záujem viac 

akcionárov, prevádzajúci akcionár ponúkané akcie prevedie týmto akcionárom v pomere, v akom vlastnia 

doterajšie akcie. 

Zoznam akcionárov spoločnosti: 

Por. č. Meno / názov Počet akcií 

1 BUDAMAR TRANSPORT LIMITED 610 756 

2 MELLUSH ENTERPRISES LIMITED 579 789 

3 GANESHIA TRADING LIMITED 565 501 

4 Hlavné mesto SR Bratislava 178 430 

5 Moder Ján, Ing. 178 176 

6 Balko Evžen, Ing. 178 176 

7 Tatra banka, a.s. 111360 

8 Mesto Komárno 76 361 

9 Blaško Ľubomír 22 272 

10 Blaško Peter 22 272 

11 Blašková Zuzana 22 272 

12 BUDAMAR LOGISTICS, a.s. 5 

 



 

Hlavné mesto splnilo ponukovú povinnosť, vyplývajúcu z platnej právnej úpravy a stanov 

spoločnosti, písomne dňa 20.11.2013. Z akcionárov spoločnosti predkupné právo k akciám spoločnosti 

uplatnil majoritný akcionár spoločnosti, spoločnosť BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, so sídlom 

63 Raleigh Drive, Whetstone, London N20 OUZ, Veľká Británia, ktorá listom zo dňa 28.11.2013 oznámila 

hlavnému mestu, že má záujem o nadobudnutie akcií spoločnosti a uplatňuje si predkupné právo 

k prevádzaným akciám. Na následných rokovaniach ponúkol majoritný akcionár hlavnému mestu za 

prevádzané akcie kúpnu cenu vo výške 800 000,00 EUR. 

 

Podľa ustanovenia § 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 

18/2011 z 15.12.2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, vykonáva práva 

vyplývajúce z vlastníctva cenných papierov, majetkových podielov alebo vkladov v právnických osobách za 

hlavné mesto samostatne primátor. Predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom sa vyžaduje 

v prípade rozhodnutia o prevode obchodného podielu na inú osobu a o uzavretí zmluvy s nadobúdateľom 

tohto podielu.  

 

Na základe uvedených skutočností predkladáme mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov návrh na schválenie predaja 178 430 ks akcií spoločnosti, znejúcich na meno 

akcionára hlavné mesto, za kúpnu cenu 800 000,00 EUR, majoritnému akcionárovi spoločnosti BUDAMAR 

TRANSPORT LIMITED, so sídlom 63 Raleigh Drive, Whetstone, London N20 OUZ, Veľká Británia. 

 

Predmetný materiál bol dňa 14.1.2014 a dňa 11.3.2014 prerokovaný komisiou finančnej stratégie 

a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ a pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie 

uznesenia. Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu dňa 27.11.2013 uznesením 

č. 1027/2013 odporučila Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť sumár krokov 

a samotný predaj akcií spoločnosti vlastnených hlavným mestom SR Bratislavou. Na zasadnutí dňa 

16.1.2014 uznesením č. 1048/2014 požiadala o dopracovanie materiálu o pripomienky z diskusie a poverila 

riaditeľa magistrátu rokovať o zvýšení ceny za akcie. Na základe rozhodnutia mestskej rady sa následne 

uskutočnili rokovania zástupcov hlavného mesta so zástupcami majoritného akcionára, výsledkom ktorých 

bolo zvýšenie kúpnej ceny na sumu 800 000,00 EUR. Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy na 

zasadnutí dňa 13.3.2014 neprijala k materiálu uznesenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁR KROKOV (predaj akcií SPaP) 
 
1.  Schválenie mestským zastupiteľstvom (Zastupiteľstvo) Hlavného mesta Bratislavy (HMB) predaja  

a ceny za akciu a postupu predaja v súlade s právnymi predpismi a stanovami. 
 
2.  Zaslanie oficiálneho doporučeného listu od HMB na všetkých akcionárov (List 1) v ktorom ich  

informuje, že HMB má záujem predať všetky akcie a žiada ich o vyjadrenie či majú záujme akcie 
(resp. koľko nadobudnúť). List musí špecifikovať počet akcií na predaj, ich cenu a podmienky 
predaja (vrátane platobných podmienok). 

 
* v zmysle stanov, lehota na uplatnenie predkupného práva je 60 dní od doručenia listu danému akcionárovi. 

 
3.  Prijatie písomných odpovedí na List 1 ,v ktorom akcionári ne/prejavia záujem o akcie. 
 

* v zmysle stanov, ak o ponúkané akcie včas prejaví záujem viac akcionárov, prevádzajúci akcionár ponúkané 
akcie prevedie týmto akcionárom v pomere, v akom vlastnia doterajšie akcie. Ak ani jeden akcionár neuplatní 
predkupné právo na ponúkané akcie, prípadne ak počas uvedenej lehoty ostatní akcionári Spoločnosti 
preukázateľným spôsobom vyjadria, že svoje predkupné právo neuplatňujú, môže prevádzajúci akcionár 
ponúknuť tieto akcie na predaj tretej osobe za cenu rovnakú alebo vyššiu, akú ponúkol ostatným akcionárom. 

 
Ak jeden alebo viac akcionárov prejaví záujem o akcie potom: 

 
4.  Zaslanie oficiálneho doporučeného listu od HMB na daných akcionárov (List 2), ktorí prejavili  

záujem, s výzvou na rokovanie o zmluvných podmienkach 
 

* návrh zmluvy o prevode akcií bude v prílohe takejto výzvy, pričom by mal korešpondovať s podmienkami 
uvedenými v Liste 1 

 
5.  Podpísanie zmluvy / zmlúv o prevode akcií s akcionármi, ktorí prejavili záujem 
 

* v zmysle stanov, zmluva o prevode akcií nenadobudne účinnosť skôr, ako ju valné zhromaždenie SPaP 
odsúhlasí. V zmluve o prevode akcií musí byť uvedené, že pokiaľ zmluva o prevode akcií nenadobudne 
účinnosť do 3 mesiacov po jej uzatvorení, má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo od nej odstúpiť. 

 
6.  Zaslanie oficiálneho doporučeného listu od HMB na predstavenstvo SPaP (List 3), ktorým ho 

požiada o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia SPaP za účelom schválenia zmlúv o 
prevode akcií zhromaždenie, ktoré predstavenstvo za tým účelom zvolá bez zbytočného odkladu 
potom, čo dotknutý akcionár požiada o jeho zvolanie spolu s uvedením dôvodu jeho zvolania a to 
tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti akcionára. 

 
7.  Zaslanie pozvánky na mimoriadne valné zhromaždenie SPaP, na ktorom by malo dôjsť k schváleniu  

zmlúv o prevode akcií 
 

* v zmysle stanov, každý prevod akcií, ako aj zriadenie a vznik záložného práva na akcie, musí odsúhlasiť 
valné doručenia žiadosti akcionára. 

 
* v zmysle stanov, predstavenstvo zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie, zaslaním písomnej pozvánky 
všetkým akcionárom na adresu ich sídla alebo bydliska, uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred 
konaním mimoriadneho valného zhromaždenia. 

 
8.  Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia SPaP, na ktorom dôjde k schváleniu zmlúv  
 

* v zmysle stanov, na takéto schválenie sa vyžaduje 51% hlasov všetkých akcionárov. 
 
 
9.  Registrácia prevodu akcií na základe podpísaných a schválených zmlúv o prevode akcií 

 
* práca (registrácia) v centrálnom depozitári cenných papierov. 

 
10.  Zaplatenie kúpnej ceny Hlavnému mestu SR Bratislave 
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 

  Ing. arch. Labanc / 59356213  

Vec:  
Územnoplánovacia informácia  
 
záujmová lokalita: podľa Vami priloženej mapky (modré podfarbenie) 
katastrálne územie: Nivy 
bližšia lokalizácia pozemku v území: Prístavná ulica – Horárska ulica 
zámer žiadateľa: neuvedený 

 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého 
súčasťou je záujmová lokalita: areál spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a areál budov Ekonomickej univerzity 
ohraničené Prístavnou ulicou, Horárskou ulicou a areálom Prístavu Bratislava; funkčné využitie územia: plochy 
zariadení vodnej a leteckej dopravy, číslo funkcie 703, stabilizované územie – južná väčšia časť záujmovej 
lokality, rozvojové územie – severný pás záujmovej lokality pozdĺž Prístavnej ulice.   
 
Funkčné využitie územia: 
plochy zariadení vodnej a leteckej dopravy, číslo funkcie 703 (tabuľka C.2.703 v prílohe listu). 
Podmienky funkčného využitia plôch: územia určené pre umiestnenie stavieb a zariadení, ktoré slúžia pre 
prevádzku: A  - leteckej dopravy, B  - vodnej dopravy. 
Spôsoby využitia funkčných plôch: prevládajúce, prípustné, prípustné v obmedzenom rozsahu, neprípustné – 
podľa tabuľky ... v prílohe listu. 
 
Predmetná záujmová lokalita môže byť priamo dotknutá ochranným a bezpečnostným pásmom VTL 
plynovodu, ktorý sa nachádza pri jej východnom okraji. Ďalej môže byť dotknutá výhľadovými dopravnými 
zámermi – pozdĺž jej severného okraju je v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení 
zmien a doplnkov navrhnutá cyklistická cesta.  
 
Intenzita využitia územia: 
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.  
Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán ponecháva súčasné funkčné využitie, predpokladá 
mieru stavebných zásahov prevažne formou  dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa 
zásadne nemení charakter stabilizovaného územia.  
Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie 
konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné pri obstarávaní podrobnejších dokumentácií alebo pri hodnotení novej 
výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a 
novostavieb v rámci stabilizovaných území sa uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo 
funkčnej ploche. 
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Z celomestského pohľadu nie je  možné, ani účelné obsiahnuť detail a zložitosť, ktorú predstavuje stavba 
v stabilizovanom území. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu 
zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu 
v stabilizovanom území umiestniť.    
Z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre  je potrebné zohľadniť:  
• vo vnútornom meste sa vyskytujú stabilizované územia so zástavbou mestského typu, komplexy zástavby, 

areály a územia izolovanej zástavby, najmä bytové domy sídliskového typu a enklávy rodinných domov. 
V dotváraní území je potrebné rešpektovať diferencovaný prístup podľa jednotlivých typov existujúcej 
zástavby a nie je možné ho generalizovať stanovením jednotnej regulácie intenzity využitia pre celú 
stabilizovanú funkčnú plochu. Táto úloha musí byť jednoznačne riešená na podrobnejšej zonálnej úrovni. 

Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť požiadavky a regulatívy 
funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie 
prevádzkovej kvality územia). 
 
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie.  
Rozvojové územie je územie mesta, v ktorom územný plán navrhuje novú výstavbu na doteraz nezastavaných 
plochách, zásadnú zmenu funkčného využitia, zmenu spôsobu zástavby veľkého rozsahu.  
 

Pre posúdenie investičného zámeru nachádzajúceho sa len v časti funkčnej plochy platia na ploche, na ktorej má byť 
realizovaný zámer  zástavby definície a ukazovatele intenzity využitia územia záväzné pre celú funkčnú plochu. 
V konkrétnom bloku je možné riešiť návrh zástavby celého bloku s vyjadrením etapizácie zástavby, a to na úrovni 
riešenia ÚPN Z, UŠ Z, resp. dokumentácie pre územné rozhodnutie.    
 
Pre spodrobnenie regulatívov stanovených na úrovni ÚPD obce, pre potreby územnoplánovacej praxe, 
usmerňovanie vlastníkov nehnuteľností a potenciálnej investičnej činnosti  na území Bratislavy a jej mestských častí 
je potrebné zabezpečiť prehĺbenie územného plánu mesta spracovaním zonálnej dokumentácie pre územie Zimný 

prístav. 
 

Informujeme Vás, že Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 a jeho zmeny a doplnky 01 a zmeny 
a doplnky 02 sú zverejnené na adrese: 
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11031292&p1=67484. 
Ďalšie územnoplánovacie dokumentácie a územnoplánovacie podklady sú zverejnené na adrese:   
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=74384&p1=53195. 
Komplexné informácie o Vašom záujmovom území získate nahliadnutím do zverejnených hore uvedených 
dokumentov. 
 
Upozorňujeme, že predmetom územnoplánovacej informácie nie sú majetkovoprávne vzťahy k pozemku. 
Územnoplánovacia informácia na ten istý pozemok môže byť vydaná viacerým žiadateľom. 
 
Územnoplánovacia informácia platí jeden rok odo dňa jej vydania, ak nebola schválená nová územnoplánovacia 
dokumentácia alebo jej zmeny a doplnky, na základe ktorých bola vydaná. 

 
S pozdravom  

 
 
 

Ing. Mária Kullmanová 
vedúca oddelenia 

 
 
 
 
 
Prílohy:  tabuľka C.2.703 
 
Co:   MG ORM - archív 





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

konaného dňa 14.1.2014 
___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu č. 4 
Návrh na prevod akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. vo vlastníctve hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy spoločnosti BUDAMAR TRANSPORT LIMITED , ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa   
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 178 430 ks akcií spoločnosti Slovenská 
plavba a prístavy a.s., so sídlom Horárska 12, 815 24 Bratislava, IČO: 35 705 671, znejúcich na meno 
akcionára hlavné mesto SR Bratislava, v zaknihovanej podobe, v nominálnej hodnote jednej akcie 
25,50 EUR (slovom: dvadsaťpäť eur a päťdesiat centov), majoritnému akcionárovi spoločnosti 
BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, so sídlom 63 Raleigh Drive, Whetstone, London N20 OUZ, Veľká 
Británia, za kúpnu cenu 696.775.- EUR (slovom: šesťstodeväťdesiatšesťtisíc 
sedemstosedemdesiatpäť eur). 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5 , za: 0 , proti: 2  , zdržal sa: 3  

       Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 14.1.2014 
 



Sumár krokov (predaj akcií SPaP) 

kód uzn.: 7.4.5 

 

Uznesenie č. 1027/2013 
     zo dňa 27. 11. 2013 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča  

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť  

1. sumár krokov smerujúci k predaju akcií Slovenská plavba a prístavy, a.s., vlastnených 

hlavným mestom Bratislava, 

2. predaj akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. 

     

- - - 

 



Návrh na prevod akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s., vo vlastníctve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy spoločnosti BUDAMAR TRANSPORT 

LIMITED, ako prípadu hodného osobitného zreteľa   

     kód uzn: 7.4 

7.4.1 

7.4.5 
 

Uznesenie č. 1048/2014 
     zo dňa 16. 01. 2014 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

A. žiada 

dopracovať materiál o pripomienky z diskusie 

B. poveruje 

riaditeľa magistrátu 

rokovať o zvýšení ceny za akcie. 

 

T: 27. 03. 2014  

 



  
Výpis  

zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   
konaného dňa 11.3.2014 

___________________________________________________________________________ 
 

 
K bodu č. 2 
Návrh na prevod akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. vo vlastníctve hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy spoločnosti BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 178 430 ks akcií spoločnosti Slovenská 
plavba a prístavy a.s., so sídlom Horárska 12, 815 24 Bratislava, IČO: 35705671, znejúcich na meno 
akcionára hlavné mesto SR Bratislava, v zaknihovanej podobe, v nominálnej hodnote jednej akcie 
25,50 EUR ( slovom: dvadsaťpäť eur a päťdesiat centov), majoritnému akcionárovi spoločnosti 
BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, so sídlom 63 Raleigh Drive, Whetstone, London N 20 OUZ, Veľká 
Británia, za kúpnu cenu 800 000,00 EUR  
( slovom: osemstotisíc eur) 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5 , za: 1 , proti: 2  , zdržal sa: 2  
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 11.3.2014 

 
 



 

ÚSTAV SÚDNEHO INŽINIERSTVA 
ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 

Ulica 1.mája 32 
010 01 ŽILINA 

 

 

 

 

 

Zadávateľ :     Hlavné mesto SR Bratislava     
     Primaciálne námestie č. 1   

814 99 Bratislava 
      

 
 

      
Číslo spisu (objednávky):  SNM/14/39/RG 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ZNALECKÝ POSUDOK  
 

Číslo úkonu: 56/2014 
 
 

Vo veci: Stanovenia všeobecnej hodnoty 1 ks akcie spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava a stanovenie všeobecnej hodnoty akcií reprezentujúcich 

7,01% podiel na základnom imaní spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy ku dňu 31.12.2013 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet listov (z toho príloh):   61  (32) 
 
Počet odovzdaných vyhotovení:   4 (1xCD) 
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I.  ÚVODNÁ ČASŤ 

  

1. Úloha znalca: 

Úlohou znalca je v znaleckom posudku odpovedať na nasledujúce otázky: 

1. Stanovenie všeobecnej hodnoty 1 ks akcie spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, 
a.s. so sídlom Horárska 12, 815 24 Bratislava, IČO: 357 056 71 vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy ku dňu 31.12.2013.  

2. Stanovenie všeobecnej hodnoty akcií reprezentujúcich 7,01% podiel na základnom 
imaní spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. so sídlom Horárska 12, 815 24 
Bratislava, IČO: 357 056 71 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy ku dňu 
31.12.2013.  

 

2. Účel znaleckého posudku: 

Znalecký posudok je vypracovaný pre vlastnú potrebu majiteľa akcií spoločnosti 
Slovenská plavba a prístavy, a.s. a jeho budúce rozhodovanie.  

 

3. Dátum vyžiadania znaleckého posudku: 14.2.2014 

 

4. Dátum, ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok: 

31.12.2013 

 

5. Podklady na vypracovanie znaleckého posudku: 

�        Výkaz ziskov a strát  za roky 2011, 2012, 2013 
� Súvaha za roky 2011, 2012, 2013 
� Finančný plán za obdobie 2014-2019  

 
 

6. Záväzné predpisy: 

� Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, 

� Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., 

� Vyhláška MS SR č. 500/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
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č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

� Vyhláška MS SR č. 534/2008 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z., 

� Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za 
stratu času pre znalcom, tlmočníkov a prekladateľov, 

� Vyhláška MS SR č. 400/2006 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách 
výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcom, tlmočníkov a prekladateľov, 

� Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, 

� Vyhláška MS SR č. 626/2007 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MS SR 
č. 492/2004 Z. z., 
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II.  POSUDOK 

Charakteristika podniku  
 

Slovenská plavba a prístavy a.s. (ďalej len SPaP, a.s.) je dominantná spoločnosť v 
oblasti prepravy, prekladu a skladovania tovarov, špedičných služieb, opráv, rekonštrukcie a 
stavby plavidiel na území Slovenskej republiky. Poskytuje logistické služby spojené s 
prepravou tovarov všetkého druhu na Dunaji a na celej sieti európskych vodných ciest medzi 
Severným a Čiernym morom. 

SPaP, a.s. so svojím technologickými zariadeniami, vysoko kvalitnými službami a 
odbornými pracovníkmi má zaujímavú geografickú a logistickú polohu v oblasti skladovania, 
prekladu a prepravy tovarov. 

SPaP, a.s. je priamo napojená na:   Železničnú dopravu 
                                                                    Cestnú dopravu (dialničný obchvat) 

                     Interný produktovod z rafinérie Slovnaft 

HISTÓRIA 

SPaP, a.s. patrí svojimi aktivitami k najstarším a najspoľahlivejším plavebným 
spoločnostiam na Dunaji a od svojho založenia od roku 1922 dodnes prešla bohatým 
historickým vývojom. 
 

 Po zániku rakúsko-uhorskej monarchie, v roku 1919 vznikol v Bratislave 
„Československý dopravný úrad“, ktorý bol predchodcom neskoršieho plavebného podniku 
„Československá akciová plavebná spoločnosť dunajská“, založeného v júni 1922. 
Spoločnosť prešla viacerými organizačnými zmenami, spojenými aj so zmenami názvu až po 
ten dnešný - Slovenská plavba a prístavy a.s. 
Počiatočný lodný park 5 parných remorkérov a 44 vlečných člnov r.1922 sa v priebehu 
doterajšej vyše osemdesiatročnej histórie SPaP, a.s. rozrástol na 221 plavidiel rôznych typov, 
veľkosti a strojných výkonov. 
 
  Špecifikom SPaP a.s. je, že sa zaoberá nielen vnútrozemskou plavbou, ale v portfóliu 
svojich aktivít má aj plný rozsah prístavných služieb v technicky dobre vybavených 
prístavoch Bratislava a Komárno, špedičné služby a opravy, rekonštrukcie a stavbu lodí. 
 

BUDÚCNOSŤ 
 

Budúcnosť SPaP a.s. je založená na vytvorení nadnárodného logistického centra pre 
preklad, prepravu, skladovanie tovaru a poskytovanie znalostných informácii obchodníkom, 
odberateľom prepravovaného tovaru. 
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Stratégia spoločnosti je zameraná na 3 základné smery: 
 

- Pokračovanie v snahe maximálne zvyšovať podiel produktov s vyššou pridanou 
hodnotou. 

- Uspokojovanie strategických a tradičných zákazníkov kvalitnými službami. 
- Vytvorenie logistického centra v juhovýchodnom regióne EU. 

 

Výpis z Obchodného registra:  
 
Obchodné meno:  Slovenská plavba a prístavy a.s.    (od: 23.12.1996) 

 

Sídlo:  Horárska 12  
Bratislava 815 24  

  (od: 02.08.2006) 

 

IČO:  35 705 671    (od: 23.12.1996) 
 

Deň zápisu:  01.01.1997    (od: 23.12.1996) 
 

Právna forma:  Akciová spoločnosť    (od: 23.12.1996) 
 

Predmet činnosti:  vnútroštátna a zahraničná doprava tovarov a 
osôb po vnútrozemských vodných cestách  

  (od: 23.12.1996) 

riečno-námorná doprava tovarov kabotážnymi a 
riečno-námornými loďami  

  (od: 23.12.1996) 

preklad a skladovanie tovarov, výkon 
doplnkových a pomieňujúcich činností pre 
preklad a skladovanie tovarov vo 
vnútrozemských a námorných prístavoch  

  (od: 23.12.1996) 

nájom a prenájom riečnych a námorných lodí, 
plavebných strojov a zariadení, prekladištných 
zariadení, plôch, skladov a prepravných 
prostriedkov  

  (od: 23.12.1996) 

prevádzkovanie údržby, opráv, rekonštrukcií a 
výroba plavidiel, zdvíhacích a iných zariadení  

  (od: 23.12.1996) 

poskytovanie služieb v oblasti tuzemských a 
zahraničných kontajnerových prepráv, vrátane 
čistenia a opráv kontajnerov  

  (od: 23.12.1996) 

zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s 
výnimkou činností, na ktoré sa vyžaduje 
povolenie podľa osobitných právnych predpisov  

  (od: 23.12.1996) 

prevádzkovanie agentovej služby v slovenských 
a zahraničných prístavoch v prospech posádok a 
plavidiel podniku, ako i v prospech cudzích 
plavebných podnikov  

  (od: 23.12.1996) 

účasť na zriaďovaní a prevádzkovaní slobodných 
colných pásiem v slovenských prístavoch  

  (od: 23.12.1996) 

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným   (od: 23.12.1996) 
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prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)  

nákup a predaj pohonných hmôt    (od: 23.12.1996) 

prevádzkovanie bezcolného predaja tovaru    (od: 23.12.1996) 

prevádzkovanie parkovacích plôch    (od: 23.12.1996) 

elektroinštalatérstvo    (od: 23.12.1996) 

zámočníctvo    (od: 23.12.1996) 

kovoobrábanie    (od: 23.12.1996) 

zlievanie kovov    (od: 23.12.1996) 

stolárstvo    (od: 23.12.1996) 

murárstvo    (od: 23.12.1996) 

zasielateľstvo    (od: 23.12.1996) 

zásobovanie všetkých plavidiel pohonnými 
hmotami, náhradnými dielmi, potravinami a 
iným tovarom potrebným pre plavbu  

  (od: 23.12.1996) 

cestná motorová doprava /osobná i nákladná/    (od: 05.08.1998) 

prevádzkovanie pohostinskej činnosti a 
verejného stravovania /bez ubytovacích 
zariadení/  

  (od: 05.08.1998) 

sprostredkovanie krátkodobého príležitostného 
zamestnania v oblasti vnútroštátnej plavby iným 
subjektom  

  (od: 05.08.1998) 

podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, 
likvidácia druhotných surovín, železného 
odpadu, rozpaľovanie železných konštrukcií  

  (od: 05.08.1998) 

prevádzkovanie dráhy , prevádzkovanie dopravy 
na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané 
prevádzkovateľom dráhy alebo 
prevádzkovateľom dopravy na dráhe  

  (od: 05.08.1998) 

prevádzkovanie verejných colných skladov    (od: 26.02.1999) 

poskytovanie záruk na zabezpečenie colného 
dlhu v colnom konaní  

  (od: 26.02.1999) 

rozvod elektriny    (od: 07.03.2000) 

rozvod tepla    (od: 07.03.2000) 

rozvod plynu    (od: 07.03.2000) 

ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s 
prevádzkovaním pohostinských činností v týchto 
zariadeniach a v chatovej osade *** a v 
kempingoch *** a vyššie  

  (od: 07.03.2000) 

nákup a predaj motorovej nafty ako pohonnej 
látky pre plavidlá vo vodnej doprave  

  (od: 02.07.2001) 

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním 
iných než základných služieb spojených s 

  (od: 12.04.2008) 
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prenájmom  

počítačové služby    (od: 12.04.2008) 

služby súvisiace s počítačovým spracovaním 
údajov  

  (od: 12.04.2008) 

reklamné a marketingové služby    (od: 12.04.2008) 

činnosť podnikateľských, organizačných a 
ekonomických poradcov  

  (od: 02.10.2009) 

vedenie účtovníctva    (od: 02.10.2009) 

administratívne práce    (od: 02.10.2009) 

nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so 
súhlasom autora  

  (od: 02.10.2009) 

prípravné práce k realizácii stavby    (od: 02.10.2009) 

uskutočňovanie stavieb a ich zmien    (od: 02.10.2009) 

dokončovacie stavebné práce pri realizácii 
exteriérov a interiérov  

  (od: 02.10.2009) 

 

Štatutárny orgán:  predstavenstvo    (od: 21.05.2002) 

Ing. Jozef Blaško - predseda predstavenstva  
Čsl. odboja 74  
Košice 040 11  
Vznik funkcie: 14.05.2013  

  (od: 01.06.2013) 

Ing. Katarína Mihalovičová - člen predstavenstva 
Nová 5147  
Stupava 900 31  
Vznik funkcie: 14.05.2013  

  (od: 01.06.2013) 

Ing. Richard Petöcz - člen predstavenstva  
Mraziarenská 270/1  
Bratislava 821 08  
Vznik funkcie: 14.05.2013  

  (od: 01.06.2013) 

Anna Rovenská - člen predstavenstva  
Orchideová 14600/24  
Bratislava 821 07  
Vznik funkcie: 14.05.2013  

  (od: 01.06.2013) 

Ing. Jaroslav Michalco - člen predstavenstva  
Júlová 11  
Bratislava 831 01  
Vznik funkcie: 14.05.2013  

  (od: 01.06.2013) 

 

Konanie menom 
spoločnosti:  

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci 
členovia predstavenstva. Konať v mene 
spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení 
predseda predstavenstva spoločne s jedným 
členom predstavenstva. Podpisovanie za 
spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému 
alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a 

  (od: 02.12.2005) 
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funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.  
 

Základné imanie:  64 906 935 EUR Rozsah splatenia: 64 906 935 
EUR  

  (od: 14.02.2009) 

 

Akcie:  Počet: 2545370  
Podoba: zaknihované  
Forma: akcie na meno  
Menovitá hodnota: 25,5 EUR  

  (od: 14.02.2009) 

 

Dozorná rada:  kpt. Jaroslav Pakan  
Fedinova 14  
Bratislava 851 01  
Vznik funkcie: 01.11.2010  

  (od: 01.12.2010) 

Gabriel Repáň  
Mierová 28  
Tomášov 900 44  
Vznik funkcie: 01.11.2010  

  (od: 01.12.2010) 

Ing. Peter Planý - predseda  
Líščie Nivy 10  
Bratislava 821 08  
Vznik funkcie: 11.03.2013  

  (od: 26.03.2013) 

Ing. Mária Blašková  
Desiata 22  
Bratislava 831 01  
Vznik funkcie: 11.03.2013  

  (od: 26.03.2013) 

Ing. Evžen Balko  
Vlčkova 1018/15  
Bratislava 811 06  
Vznik funkcie: 11.03.2013  

  (od: 26.03.2013) 

Ing. Peter Malec  
SNP 4508/45A  
Senec 903 01  
Vznik funkcie: 11.03.2013  

  (od: 26.03.2013) 

 

Ďalšie právne 
skutočnosti:  

Rozhodnutie Ministerstva pre správu a 
privatizáciu národného majetku Slovenskej 
republiky č. 111 zo dňa 16.8.1994 o privatizácii 
časti podnikov Slovenská plavba dunajská š.p. a 
Štátna plavebná správa Bratislava v zmysle Zák. 
č. 92/1991 v znení neskorších predpisov. 
Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s. bola 
založená zakladateľskou listinou zo dňa 
19.12.1996 v súlade s rozhodnutím č. 111. Stary 
spis: Sa 1837  

  (od: 23.12.1996) 

Výpis z uznesenia č. 3/97 zo zasadnutia do- 
zornej rady konanej dňa 26.03.1997, na ktorom 
boli schválené personálne zmeny v 
predstavenstve. Stary spis: Sa 1837  

  (od: 19.06.1997) 
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Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení 
dňa 16.5.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do 
notárskej zápisnice N 71/98, Nz 70/98. Stary 
spis: Sa 1837  

  (od: 27.03.1998) 

Notárska zápisnica N 506/98, Nz 474/98 zo dňa 
21.12.1998 a stanovy spoločnosti,  

  (od: 26.02.1999) 

Notárska zápisnica č. N 141/99, Nz 138/99 zo 
dňa 24.6.1999 osvedčujúca priebeh riadneho 
valného zhromaždenia spoločnosti.  

  (od: 27.08.1999) 

Zápis zo 14. riadneho zasadnutia predstavenstva 
zo dňa 13.7.1999. Zápisnica zo záverečného 
zasadnutia Centrálnej volebnej komisie zo dňa 
24.9.1999 - voľba členov Dozornej rady 
volených zamestnancami. Zápisnica z 
mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 
dňa 29.10.1999 na ktorom boli schválené 
personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.  

  (od: 08.02.2000) 

Rozhodnutie MH SR o udelení licencie č. 2000 
ET 0298 zo dňa 25.1.2000Rozhodnutie MH SR 
o udelení licencie č. 2000 P 0299 zo dňa 
25.1.2000 Koncesná listina vydaná OÚ BA II 
dňa 25.11.1999 sp. č. : ŽO - 1999/06310/00004 
reg.č. 3814/1999  

  (od: 07.03.2000) 

Zápisnica z riadneho valného zhormaždenia, 
ktoré sa konalo 6.7.2000.  

  (od: 29.09.2000) 

Notárska zápisnica č. N 290/01, Nz 277/01 zo 
dňa 11.4.2001 osvedčujúca zmenu stanov.  

  (od: 02.07.2001) 

Notárska zápisnica č. N 951/2001, Nz 902/2001 
z dňa 9. 11. 2001, osvedčujúca priebeh 
mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom 
bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej 
rade.  

  (od: 21.12.2001) 

Na riadnom valnom zhromaždení dňa 19. 4. 
2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárom 
JUDr. Ivanom Macákom v notárskej zápisnici N 
361/02, Nz 345/02 bola schválená zmena stanov 
spoločnosti. Deň zániku funkcií predstavenstva: 
Ing. Pavel Šesták, Ing. Matej Vaníček, Ing. 
Michal Hičko, Ing. Milan Brindzík, Rezsö 
Duray, Ing. František Kurej a Ing. Jaroslav 
Coplák: 19. 4. 2002. Deň zániku funkcií 
dozornej rady: Ing. Ladislav Denko, Ing. Ján 
Dubravec, JUDr. Štefan Garai, Dr. Márius 
Hričovský, Prof. Ing. Dr. Gábor Hulkó DrSc., 
Ing. Peter Chrappa, Ing. Ján Medelský, PhDr. 
Milan Schmidt: 19. 4. 2002.  

  (od: 21.05.2002) 

Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 5.8.2002   (od: 13.08.2002) 
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podľa ustanovení § 476 a nasl. zák.č. 513/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov uzavretá medzi 
Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 
671 ako predávajúcim a spoločnosťou Slovenská 
plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. 
IČO: 35 839 228, ako kupujúcim.  

Zmena stanov schválená valným zhromaždením 
dňa 4.10.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do 
notárskej zápisnice č. N 315/2002, Nz 228/2002.  

  (od: 23.10.2002) 

Rozhodnutia valných zhromaždení, priebeh 
ktorých bol spísaný do notárskych zápisníc dňa 
29.5.2003 - N 216/2003, Nz 42037/2003 a dňa 
24.7.2003 - N 328/2003, Nz 62934/2003.  

  (od: 16.12.2003) 

Notárska zápisnica N 44/2004, Nz 9639/2004 
spísaná dňa 05.02.2004 osvedčujúca priebeh 
mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 
dňa 05.02. 2004.  

  (od: 11.03.2004) 

Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady 
spoločnosti zo dňa 08.03.2006.  

  (od: 19.04.2006) 

Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do 
notárskej zápisnice č. N 180/2006, NZ 
26756/2006, NCRls 26724/2006 zo dňa 
29.06.2006. Uznesenie dozornej rady zo dňa 
29.06.2006.  

  (od: 02.08.2006) 

Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného 
zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.11.2006 vo 
forme notárskej zápisnice č. N 325/2006, Nz 
53682/2006 spísanej notárom JUDr. Ivanom 
Lošonským, na ktorom bola schválená zmena 
stanov - zmena formy akcií.  

  (od: 29.12.2006) 

Zápisnica z mimoriadneho valného 
zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.04.2007 - 
odvolanie a menovanie člena dozornej rady 
spoločnosti.  

  (od: 27.04.2007) 

Notárska zápisnica N 80/2008, Nz 10353/2008, 
NCRls 10273/2008 zo dňa 11.3.2008.  

  (od: 12.04.2008) 

Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného 
zhromaždenia spísané vo forme notárskej 
zápisnice N 165/2009 Nz 29695/2009 zo dňa 
03.09.2009.  

  (od: 02.10.2009) 

Záverečný protokol o výsledku volieb členov 
dozornej rady volených zamestnancami 
spoločnosti konaných v dňoch 26.10.2010 a 
27.10.2010.  

  (od: 01.12.2010) 

Zápisnica z mimoriadneho valného 
zhromaždenia zo dňa 06.09.2011.  

  (od: 29.09.2011) 
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Zápisnica z mimoriadneho valného 
zhromaždenia konaného dňa 11.03.2013.  

  (od: 26.03.2013) 

Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady a 
predstavenstva zo dňa 13.05.2013.  

  (od: 01.06.2013 

 

 

 

Finančná situácia spoločnosti   

 Finančná analýza spoločnosti bola vykonaná prostredníctvom ukazovateľov finančnej 
analýzy, ktorými sú: 

− ukazovatele likvidity 

− ukazovatele aktivity 

− ukazovatele rentability (výnosnosti) 

− ukazovatele zadlženosti  
 

Ukazovatele likvidity 

 

Ukazovatele likvidity vypovedajú o schopnosti podniku hradiť svoje záväzky, na túto 
skutočnosť vplýva štruktúra majetku, primeraný a pravidelný prítok peňažných prostriedkov. 
Štruktúra majetku – majetkové súčasti, ktoré sa vyznačujú rôznym stupňom likvidity, čiže 
schopnosťou – rýchlosťou transformácie z danej podoby na peňažné prostriedky. 

Ukazovatele likvidity 
    2011 2012 2013 Interval 

Likvidita 1.stupňa koef. 1,39 1,02 2,13 0,2 - 0,6 
Likvidita 2.stupňa koef. 3,02 2,28 4,16 1 - 1,5 
Likvidita 3.stupňa koef. 3,72 3,09 5,08 2 - 2,5 

Čistý pracovný kapitál EUR 12 190 948 9 016 509 12 862 000   
 

Likvidita 1. stupňa tzv. okamžitá likvidita meria schopnosť spoločnosti hradiť práve 
splatné záväzky hotovostnými prostriedkami. V našom prípade je bežná likvidita nad 
odporúčaným intervalom, firma má dostatok hotovostných finančných prostriedkov 
vzhľadom na výšku krátkodobých záväzkov. Likvidita 2. stupňa vypovedá o schopnosti 
podniku hradiť svoje splatné dlhy hotovostnými prostriedkami ako aj peniazmi viazanými v 
krátkodobých pohľadávkach. Aj v tomto prípade je likvidita 2. stupňa vysoko nad hranicou 
odporúčaného intervalu. Likvidita 3.stupňa  vypovedá o celkovom potenciáli likvidity 
podniku, vyjadruje koľkokrát pokrývajú obežné aktíva krátkodobé záväzky.  
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Ako vyplýva z výšky uvedených ukazovateľov likvidity spoločnosť je vysoko 
likvidná, eviduje vysoký stav finančných prostriedkov na účte a v pokladni ako aj 
prostriedkov viazaných v krátkodobých pohľadávkach.  

 

 

 
Prebytok obežných aktív nad krátkodobými pasívami možno pomenovať ako čistý 

pracovný kapitál a predstavuje celkovo voľné prostriedky, ktoré zostanú spoločnosti 
k dispozícii po úhrade všetkých krátkodobých záväzkov.  

Z uvedeného rozdielu, t.j. z výšky čistého pracovného kapitálu vyplýva veľmi dobré 
finančné zázemie spoločnosti, tzn.  výborná likvidita spoločnosti v sledovanom období, kedy 
obežné aktíva prevyšujú krátkodobé záväzky. Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť je schopná 
vytvárať z vlastnej hospodárskej činnosti prebytky na financovanie svojich potrieb. 

 
Ukazovatele aktivity 

Vyjadrujú, ako účinne podnik využíva svoj majetok a vypovedajú o obrátkovosti 
(viazanosti, náročnosti) majetku ako celku i jednotlivých častí.  

 

Ukazovatele aktivity 
    2011 2012 2013 

Doba obratu majetku (aktív) dni 1008,1 988,5 1171,0 
Obrat majetku (Obrátka aktív) koef. 0,36 0,37 0,31 

Doba obratu neobežného 
majetku (stálych aktív) 

dni 814,4 828,7 953,2 

Obrat neobežného majetku 
(stálych aktív) 

koef. 0,45 0,44 0,38 
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Doba obratu zásob (z tržieb) dni 35,1 38,6 38,4 
Doba splatnosti pohľadávok dni 88,4 72,1 90,5 

Doba splatnosti krátkodobých 
pohľadávok z obchodného styku 

dni 56,1 41,3 49,5 

Doba splatnosti záväzkov  dni 117,6 108,6 117,5 

Doba splatnosti krátkodobých 
záväzkov 

dni 38,5 45,6 38,3 

Doba splatnosti krátkodobých 
záväzkov z obchodného styku 

dni 28,2 33,4 21,8 

Platobná neschopnosť koef. 1,33 1,51 1,30 
 

Doba obratu majetku (aktív) informuje o výkonnosti využívania aktív na dosiahnutie 
svojich tržieb. Čím je ukazovateľ nižší, tým je situácia v spoločnosti priaznivejšia a 
spoločnosť expanduje. Ako vyplýva z uvedenej analýzy priemerná doba obratu majetku za 
sledované obdobie je cca 1 056 dní.  Spoločnosť má viazané aktíva najmä v neobežnom 
majetku, ktorý je z najväčšej časti tvorený nehmotným majetkom (software) a dlhodobým 
hmotným majetkom, ktorý je tvorený najmä samostatnými hnuteľnými vecami, stavbami 
a pozemkami.   

Obrat majetku = označuje efektívnosť využívania celkových aktív, udáva koľko krát 
sa celkové aktíva obrátia za jeden rok.  Určuje pomer medzi tržbami a majetkom spoločnosti. 
V našom prípade efektívnosť využívania celkových aktív je veľmi nízka. Celkové aktíva sa 
v tomto prípade neotočia ani raz za jeden rok a to z dôvodu, že sú tvorené najmä neobežným 
majetkom.  

Ukazovateľ doby inkasa pohľadávok informuje o tom, koľko dní je potrebných k 
úhrade pohľadávok = koľko dní je inkaso peňazí za tržby zadržiavané v pohľadávkach. 
Priemerná doba inkasa celkových pohľadávok za sledované obdobie je cca 84 dní, pričom 
priemerná splatnosť krátkodobých pohľadávok z obchodného styku je cca 49 dní.  

Ukazovatele doby splatnosti záväzkov informujú o tom, koľko dní je potrebných k 
úhrade záväzkov = ako dlho spoločnosť odkladá platbu záväzkov svojim dodávateľom. 
Priemerná doba splatnosti celkových záväzkov za sledované obdobie je cca 115 dní 
a priemerná doba splatnosti krátkodobých záväzkov z obchodného styku je cca 28 dní. 

Ukazovateľ platobná neschopnosť je pomer záväzkov a pohľadávok. Tento ukazovateľ 
sa identifikuje v prípade neschopnosti podniku plniť si svoje platobné povinnosti, čo je 
dôvodom problémov s úhradou záväzkov. Ukazovateľ je vyšší než 1, spoločnosť eviduje 
vyššiu hodnotu záväzkov ako pohľadávok, čo môže v budúcnosti predpovedať prvotnú 
platobnú neschopnosť. V tomto prípade je však spoločnosť vysoko likvidná.  
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Ukazovatele zadlženosti 

Ukazovatele zadlženosti hovoria o vzťahu medzi cudzími a vlastnými zdrojmi financovania 
spoločnosti: 

Ukazovatele zadlženosti 
Ukazovateľ Jednotka 2011 2012 2013 
Celková zadlženosť (Stupeň zadlženosti) % 11,7% 11,0% 10,0% 
Úverová zadlženosť majetku % 0,0% 0,0% 0,0% 
Dlhodobá zadlženosť majetku % 6,7% 6,1% 6,5% 
Koeficient samofinancovania % 88,3% 89,0% 90,0% 
Koeficient zadlženosti % 11,7% 11,0% 10,0% 
Dlhodobé záväzky ku vlastnému imaniu % 7,5% 6,9% 7,2% 
Finančná páka koef. 1,13 1,12 1,11 
Tokové zadlženie roky 2,51 3,77 2,73 
Krytie úrokových nákladov z EBIT-u roky 124,8 0,0 0,0 
Krytie úrokových nákladov z EBT-u roky 283,7 0,0 0,0 

 

Celková zadlženosť predstavuje podiel cudzieho kapitálu k celkovým aktívam. Ako vyplýva 
z tabuľky celková zadlženosť spoločnosti  je veľmi nízka. Firma neeviduje žiadne bankové úvery 
alebo iné finančné výpomoci.  

Koeficient samofinancovania, tiež označovaný ako kvóta vlastného kapitálu vyjadruje 
nezávislosť podniku. Má úzky súvis s celkovou zadlženosťou spoločnosti. Tento koeficient potvrdzuje 
skutočnosť, že na zdrojoch krytia v spoločnosti sa podieľajú najviac vlastné zdroje. 

S už spomínanými ukazovateľmi súvisí aj koeficient zadlženosti (miera zadlženosti), ktorý 
rastie v závislosti od rastu dlhov spoločnosti. Z uvedeného vyplýva, že počas celého obdobia je výška 
vlastného imania podstatne vyššia ako je výška cudzích zdrojov.  

Finančná páka – ukazovateľ vypovedá o tom, akú časť aktív tvorí vlastný kapitál. Odporúčaná 
hodnota je 3, tzn. podiel vlastného a cudzieho kapitálu 1:3. 
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Ukazovateľ tokové zadlženie vyjadruje, koľko rokov je podnik schopný splácať svoje dlhy 
vyprodukovanými výkonmi. 

 
Ukazovatele rentability 

Ukazovatele rentability pomerujú dosiahnutý zisk z podnikania s výškou použitých 
zdrojov k tomu potrebných. Vyjadrujú výnosnosť podniku. Hodnotí sa nimi efektívnosť 
podnikovej činnosti. Premieta sa do nich úroveň a vývoj likvidity, aktivity i zadlženosti, 
a tieto ukazovatele ich syntetizujú (zhŕňajú). 

Ukazovatele rentability 
Ukazovateľ Jednotka 2011 2012 2013 
Hrubá rentabilita majetku - ROI % 2,90% 1,00% 1,11% 
Rentabilita majetku - ROA % 2,16% 0,46% 1,10% 
Rentabilita vlastného imania - ROE % 2,45% 0,51% 1,23% 
Prevádzková rentabilita tržieb  % 3,52% -1,52% 1,15% 
Rentabilita tržieb - ROS % 5,98% 1,24% 3,54% 
Ukazovateľ nákladovosti - 1-ROS koef. 0,94 0,99 0,96 
Podiel pridanej hodnoty v tržbách % 29,97% 25,39% 27,92% 

Podiel novovytvorenej hodnoty v tržbách % 2,83% 0,42% 0,05% 

 
Ukazovateľ ROI – hrubá rentabilita, resp. ukazovateľ rentability vloženého kapitálu vyjadruje 

s akou účinnosťou pôsobí celkový kapitál vložený do podniku nezávisle na zdroji financovania.  

Rentabilita majetku  resp. rentabilita aktív – ROA reprezentuje pomer zisku k celkovým 
aktívam investovaným do podnikania.  

Rentabilita vlastného imania resp. rentabilita vlastného kapitálu – ROE charakterizuje 
návratnosť vlastného kapitálu, tzn. či vlastný kapitál prináša dostatočný výnos a či sa dostatočne 
využíva. Ide o pomer čistého zisku k vlastnému kapitálu.  

Rentabilita tržieb – ROS charakterizuje zisk vo vzťahu k tržbám. Vypovedá o tom, koľko 
zisku pripadá na jednotku tržieb.  

Ukazovateľ nákladovosti 1-ROS v sebe zahŕňa náklady, ktoré predstavujú rozdiel tržieb 
a zisku. 

Spoločnosť je zisková počas celého sledovaného obdobia . Na ziskovosti firmy sa najviac 
podieľajú tržby. Prevádzková rentabilita tržieb v roku 2012 bola záporná s dôvodu dosiahnutej straty 
z hospodárskej činnosti. Firma je zisková najmä z  finančnej činnosti, čo celkovo dotvára kladný 
hospodársky výsledok v jednotlivých rokoch.  
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VÝBER METÓDY 
 

ÚSI ŽU na vypracovanie tohto znaleckého posudku zvolil podnikateľskú metódu 
stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a všeobecnej hodnoty akcie z týchto dôvodov: 

- Hoci spoločnosť disponuje v súvahe s vysokou účtovnou hodnotou majetku, výsledok 
hospodárenia z hospodárskej činnosti je v porovnaní s touto hodnotou veľmi nízky. 

- Naopak významnú časť hospodárskeho výsledku spoločnosti za celé obdobie tvorí 
najmä hospodársky výsledok z finančnej činnosti, ktorý je vyšší ako výsledok 
z hospodárskej činnosti.    

- Od roku 2012 spoločnosť vykazuje výrazný rozdiel medzi výsledkom hospodárenia 
z hospodárskej činnosti a výsledkom hospodárenia z finančnej činnosti. V roku 2012 
je výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti záporný a výsledok hospodárenia 
z finančnej činnosti dosahuje cca 1mil. Eur. 

 

 

 

 

 

 

Minulý a budúci vývoj spoločnosti vo všeobecnosti najlepšie odzrkadľuje reálny obraz 
fungovania spoločnosti, využívanie majetku spoločnosti ako aj tvorbu odčerpateľných zdrojov 
spoločnosti. Práve táto zvolená metóda ohodnotenia – podnikateľská metóda v sebe zahŕňa 
všetky atribúty vplývajúce na minulý ako aj budúci ekonomický vývoj spoločnosti,  jej 
smerovanie a očakávané budúce ekonomické úžitky spoločnosti. 
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2011 2012 2013

Rentabilita tržieb - ROS

Rentabilita vlastného

imania - ROE

Rentabilita majetku -

ROA

Hrubá rentabilita

majetku - ROI

  2011 2012 2013 

Výsledok hospodárenia 
z hospodárskej činnosti 

1 146 106,00 -497 346,00 317 000,00 

Výsledok hospodárenia 
z finančnej činnosti 

1 279 008,00 1 004 959,00 664 000,00 



17 
 

PODNIKATE ĽSKÁ METÓDA  
 

Metodika stanovenia všeobecnej hodnoty podniku (ako core business) na základe 
podnikateľskej metódy je uvedená vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku, v znení neskorších zmien a doplnkov v prílohe č. 1. 

Všeobecná hodnota podniku a časti podniku stanovená podnikateľskou metódou pri 
časovo neobmedzenej životnosti podniku sa v zmysle platnej legislatívy stanoví takto: 

 

VŠHP = HOZ + HP 

kde: 

VŠHP  - všeobecná hodnota podniku stanovená podnikateľskou metódou, 

HOZ  - všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného obdobia, 

HP  - hodnota pokračujúca. 

 

Všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného obdobia sa stanoví 
takto: 

( )∑
= +

=
n

t
t

t
OZ

i

OZ
H

1 1
 

kde: 

HOZ  - všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného obdobia, 

OZt  - odčerpateľné zdroje počas hodnoteného obdobia, 

i - miera kapitalizácie v percentách, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare 
[%/100], 

n - dĺžka sledovaného obdobia [rok]. 

Miera kapitalizácie (i) sa stanoví takto: 

 

CK

VK
N

CK

PK
NDSi VKPK ..).1( +−=  

 

CK = PK + VK 

kde: 

 

i  - vypočítaná miera kapitalizácie v percentách odrážajúca mieru rizika, priemernú 
nákladovosť kapitálu a štruktúru využívaného kapitálu, ktorá sa do výpočtu 
dosadzuje v desatinnom tvare [%/100], 
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DS  - sadzba dane z príjmu v percentách, ktorá je stanovená podľa zákona o dani z príjmov 
pre ohodnocovaný podnik; do výpočtu sa dosadzuje v desatinnom tvare [%/100], 

NPK  - náklady spojené s využívaním požičaného kapitálu v %, t.j. úrok a iné náklady 
platené veriteľom, ktoré sa do výpočtu dosadzujú v desatinnom tvare [%/100], 

PK  - objem požičaného kapitálu v eurách; pozostáva zo zložiek pasív, ktorými na účel 
výpočtu miery kapitalizácie sú dlhodobé bankové úvery, bežné bankové úvery, 
finančné výpomoci, emitované dlhopisy, zmenky, lízing, platené nájmy a iné 
záväzky, 

NVK  - náklady vlastného kapitálu v percentách, to znamená podiel na zisku očakávaný 
a získavaný vlastníkom za vklad svojho kapitálu do podniku, ktoré sa do výpočtu 
dosadzujú v desatinnom tvare [%/100], 

VK  - objem vlastného kapitálu v eurách pozostáva zo zložiek pasív, ktorými na účel 
výpočtu je vlastné imanie, 

CK  - celkový kapitál, ktorým sa rozumie súčet vlastného kapitálu a požičaného kapitálu. 

 

Hodnota pokračujúca sa stanoví takto: 

  

( )n
n

P
igi

OZ
H

+−
= +

1

1
.1      pričom i > g 

kde: 

 

HP  - hodnota pokračujúca, 

OZn+1  -objem odčerpateľných zdrojov v roku nasledujúcom po sledovanom období, ak 
odčerpateľný zdroj na rok n+1 nie je vopred odhadnutý navrhovateľom, stanoví sa na 
základe vypočítanej trvale udržateľnej miery rastu (g), 

i  - miera kapitalizácie v percentách, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare 
[%/100], 

g  - trvale udržateľná miera rastu odčerpateľných zdrojov v percentách, ktorá sa do 
výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100], 

n  - dĺžka sledovaného obdobia [rok]. 

 

Hodnota pokračujúca (HP) je všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov podniku 
v roku nasledujúcom po sledovanom období zohľadňujúca predpoklady podniku vytvárať 
odčerpateľné zdroje počas časovo neobmedzeného obdobia, ktorá je prepočítaná na súčasnú 
hodnotu k dátumu ohodnotenia. 
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Trvale udržateľná miera rastu odčerpateľných zdrojov (g) vyjadruje percentuálnu 
medziročnú zmenu schopnosti podniku vytvárať odčerpateľné zdroje, ktorá závisí od stavu 
podniku ku dňu ohodnotenia a od jeho vývoja počas sledovaného obdobia v rámci jeho 
odvetvia v kontexte s jeho históriou. 

 

Trvale udržateľná miera rastu sa v znaleckom posudku stanoví v súlade so 
zaužívanými postupmi odbornej praxe, napríklad Gordonov model, geometrické rady, 
aritmetické rady. 

 
Z hľadiska položených otázok a aplikovaných výpočtov je potrebné upozorniť na 

Prílohu č. 16 k vyhláške č. 492/2004 Z. z., v ktorej sa uvádza: „Trvale udržateľná miera rastu 
odčerpateľných zdrojov (g) vyplýva z historického a prognózovaného vývoja výnosov, pričom 
sa abstrahuje od mimoriadnych a extrémnych hodnôt.“ 
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Výpočet všeobecnej hodnoty podniku 

Pri výpočte všeobecnej hodnoty spoločnosti ÚSI ŽU vychádzal z účtovných údajov 
spoločnosti a finančného plánu. Základ tvorili finančné výkazy ku koncu roka 2011, 2012, 
2013 a očakávané budúce výsledky prezentované vo finančnom pláne, ktorý  vypracovala  
spoločnosť Slovenská plavba a prístavy, a.s. Vo finančnom pláne za rok 2013 ÚSI ŽU 
zohľadnil skutočnosť podľa predložených aktuálnych výkazov (súvaha a výkaz ziskov a strát 
k 31.12.2013). 

 

Postup výpočtu 
 

Východiskom pre výpočet je tabuľka obsahujúca položky cash flow spoločnosti 
v eurách od roku 2013 do roku 2018. 

Postup výpočtu a vypočítané hodnoty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách v celých 
eurách: 
 

Poradie rokov 0 1 2 3 4 5 n+1 

Rok k 31.12.2013 2014 2015 2016 2017 2018  

EBIT 653 000 163 500 187 500 214 500 243 500 273 500  
Daň z príjmov  (23 %-rok 
2013, 22%-rok 2014 a nasl.) 150 190 35 970 41 250 47 190 53 570 60 170  
Výsledok hosp. z hosp. 
činnosti po zdanení 502 810 127 530 146 250 167 310 189 930 213 330  

Odpisy 2 282 000,00 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000  
Ostatné náklady, ktoré nie sú 
výdajmi 0 0 0 0 0 0  
Investície do pracovného 
kapitálu (prev. nutné) 0 0 0 0 0 0  
Investície do dlhodobého 
majetku (prev. nutné) 1 600 000 1 825 000 1 825 000 1 825 000 1 825 000 1 825 000  

CASH FLOW               

Odčerpateľné zdroje (OZ) 1 184 810 302 530 321 250 342 310 364 930 388 330 411 730 
Odčerpateľné zdroje 
kumulované 2 867 309 3 169 839 3 491 089 3 833 399 4 198 329 4 586 659  

Diskontná sadzba 
Miera kapitalizácie (i) 5,74% 5,74% 5,74% 5,74% 5,74% 5,74%  

Odúročiteľ 1,0000 0,9458 0,8945 0,8459 0,8001 0,7567  
Súčasná hodnota 
odčerpateľných zdrojov 1 184 810 286 121 287 346 289 576 291 966 293 836  
Všeobecná hodnota  
odčerpateľných zdrojov 
(HOZ) 2 633 655            
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Výpočet HOZ         

HOZ =      2 633 655   

i =     0,0574   

t =     5   

          
Výpočet miery 
kapitalizácie (i)         

i =     0,0574 5,74% 

DS     0,2300 23,00% 

NPK     0,0000 0,00% 

VK     79 739 000 89,96% 

PK     8 897 000 10,04% 

CK     88 636 000 100,00% 

NVK     0,06375 6,3750% 

          
Výpočet Hodnoty 
pokračujúcej HP         

HP =     7 186 505   

OZn+1     411 730   

i =     0,0574 5,7351% 

g =     0,0140 1,40% 

i - g =     0,0434 4,34% 

          
Výpočet Všeobecnej 
hodnoty  podniku      v EUR   

VŠHP =     9 820 160   

   HOZ =     2 633 655   

   HP =     7 186 505   
 

VŠHP =     9 820 160 
 

Kde miera kapitalizácie (i) bola počítaná podľa nasledujúceho vzorca: 

 

CK

VK
N

CK

PK
NDSi VKPK ..).1( +−=  

 

CK=PK + VK 

kde: 

i      = 0,0574 

 DS = daňová sadzba k 31.12.2013 predstavuje hodnotu na úrovni 23 %; do  výpočtu  sa 

dosadzuje v desatinnom tvare = 0,23.  
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NPK = náklady spojené s využívaním požičaného kapitálu v %, boli stanovené na 

nulovej  úrovni, keďže spoločnosť vo výkaze ku koncu roku 2013 neeviduje žiadne 

úvery = 0 

PK       = objem požičaného kapitálu v celkovej výške =8 897 000,- Eur. Jedná sa   

       o celkové  záväzky spoločnosti a časové rozlíšenie pasív k 31.12.2013. 

NVK    = náklady vlastného kapitálu v percentách, to znamená podiel na zisku očakávaný 

a získavaný vlastníkom za vklad svojho kapitálu do podniku. Náklady na vlastný 

kapitál boli v tomto variante vo výške výnosnosti štátneho dlhopisu s najdlhšou 

dobou splatnosti na trhu dlhopisov v SR:  

Číslo 
emisie ISIN Dátum 

vydania 
Dátum 

splatnosti 

Pôvodná 
splatnos ť 
v rokoch 

Menovitá 
hodnota 

[Eur] 

Výnos 
v %p.a.  

Perióda 
vypl. 

výnosov 

Dopyt ( Eur) 

celkový akcept. 

224 SK4120008954 8.2.2013 8.2.2033 20 1 3,875% ročne 1 348 600 000 1 348 600 000 

224 SK4120008954 8.2.2013 8.2.2033 20 1 3,875% ročne 151 400 000 151 400 000 

Spolu 1 500 000 000 1 500 000 000 
 
 
        

  

Takto vypočítaná hodnota nákladov vlastného kapitálu bola zvýšená o mieru rizika, 

ktorú ÚSI ŽU stanovil na úrovni 2,5  %. Vplyv miery rizika na spoločnosť vyjadrujú váhy 

v rozpätí 1-10 bodov:  

Riziko Koeficient Interval Váhy Spolu 
Úverová politika a dotačná 
politika 0,2 1-10 0 0 
Interné ekonomické vplyvy 
(manažment, zamestnanci, 
technologické a výrobné postupy) 0,2 1-10 3 0,6 
Dodávateľsko-odberateľské 
vzťahy 0,2 1-10 4 0,8 

Konkurencia 0,2 1-10 1,5 0,3 

Vplyv hospodárskej krízy 0,2 1-10 4 0,8 

Spolu 1 x x 2,5 

 

váhy od do 

nízke riziko 1 2 

primerané riziko 3 5 

zvýšené riziko 6 8 

vysoké riziko 9 10 

 

Interné ekonomické vplyvy – spoločnosť môže v predikovanom období zmeniť interné 

podmienky na kvalitu produkcie spoločnosti, môžu sa zmeniť technologické postupy výroby, 
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úroveň vývoja a výskumu, veková a kvalifikačná štruktúra zamestnancov, manažmentu 

a pod., ktoré môžu mať za následok negatívny vplyv na výšku odčerpateľných zdrojov, preto 

bola určená hodnota váhy na úrovni 3 bodov z bodovej škály 1-10. 

Dodávateľsko-odberateľské vzťahy – uvedené vzťahy vychádzajú zo zmluvných 

vzťahov, ktoré majú dopad na náklady a tržby spoločnosti. Zmluvné podmienky sú 

ovplyvnené partnerskými vzťahmi, finančnou situáciou na trhu a cenou kapitálu na trhu. ÚSI 

ŽU stanovil hodnotu váh na úrovni bodu 4 z 10 stupňovej škály.   

Konkurencia – vzhľadom na riziko možnej konkurencie v prepravnom a lodnom 

priemysle, ktoré môže značnou mierou ovplyvniť budúce hospodárske výsledky predmetnej 

spoločnosti, bolo pridelených tomuto druhu rizika 1,5 boda z bodovej škály 1-10.  

Dlhová kríza – priamy vplyv dlhovej krízy (dopad v dôsledku poklesu hodnoty meny 

EUR) alebo nepriamy vplyv dlhovej krízy (predlženie splatnosti pohľadávok v dôsledku napr. 

daňových a odvodových povinností v krajine odberateľa a príp. druhotná platobná 

neschopnosť). Keďže uvedené riziko môže mať určitý vplyv na budúci vývoj spoločnosti, 

stanovené boli 4 body z 1-10 bodovej škály. 

Hodnota koeficientu Nvk v desatinnom tvare je 0,06375. 

 

VK  = objem vlastného kapitálu pozostáva zo zložiek pasív, ktorými na účel výpočtu je  

vlastné imanie v hodnote 79 739 000 Eur   

   

CK    = celkový kapitál, ktorým sa rozumie súčet vlastného kapitálu a požičaného  

 kapitálu k 31.12.2013, t.j. v 88 636 000 Eur   

    

g = vzhľadom na to, že trvale udržateľnú mieru rastu odčerpateľných zdrojov nebolo 

možné aplikovať na minulý a budúci vývoj spoločnosti tempo rastu bolo zvolené na 

úrovni 1,4 % , čo predstavuje mieru inflácie dosiahnutú v roku 2013.  

Všeobecná hodnota podniku stanovená podnikateľskou metódou k 31.12.2013 
predstavuje hodnotu        9 820 160 EUR. 
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OTÁZKA Č. 1  

Stanovenie všeobecnej hodnoty 1 ks akcie spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. 
so sídlom Horárska 12, 815 24 Bratislava, IČO: 357 056 71 vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy ku dňu 31.12.2013. 

 

Spoločnosť vlastní 2 545 370 ks akcií na meno v zaknihovanej podobe. Všeobecná hodnota 
100% akcií predstavuje všeobecnú hodnotu podniku stanovenú podnikateľskou metódou 
v časti III. k 31.12.2013.  

Všeobecná hodnota 1 ks akcie sa vypočíta ako podiel všeobecnej hodnoty 100%  akcií a počtu 
všetkých akcií: 

�Š�	�	���	
 =
�	��	���

�	���	���
 

 

�Š�	�	���	
 = �, �	��� 

 

Slovom: tri 86/100 EUR 

 

OTÁZKA Č. 2  

Stanovenie všeobecnej hodnoty akcií reprezentujúcich 7,01% podiel na základnom 
imaní spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. so sídlom Horárska 12, 815 24 
Bratislava, IČO: 357 056 71 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy ku dňu 
31.12.2013. 

 

Všeobecná hodnota akcií hlavného mesta SR Bratislavy sa vypočíta ako násobok jej 
percentuálneho podielu 7,01% na základnom imaní spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, 
a.s.  a všeobecnej hodnoty všetkých akcií:  

 

VŠH akcií hlavného mesta Bratislavy = 9 820 160 x 7,01% 

VŠH akcií hlavného mesta Bratislavy = 688 393,22 EUR 

 

Slovom: šesťstoosemdesiatosemtisíctristodeväťdesiattri 22/100 EUR 
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III. ZÁVER  
 

Úlohou ÚSI ŽU bolo zodpovedať na nasledujúce otázky:  

 

OTÁZKA Č. 1  
Stanovenie všeobecnej hodnoty 1 ks akcie spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. 
so sídlom Horárska 12, 815 24 Bratislava, IČO: 357 056 71 vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy ku dňu 31.12.2013. 

 

Všeobecná hodnota 1 ks akcie spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. k 31.12.2013 je:  

 

�Š�	�	���	
 = �, �	��� 

 

Slovom: tri 86/100 EUR  

 

 

OTÁZKA Č. 2  
Stanovenie všeobecnej hodnoty akcií reprezentujúcich 7,01% podiel na základnom 
imaní spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. so sídlom Horárska 12, 815 24 
Bratislava, IČO: 357 056 71 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy ku dňu 
31.12.2013. 

  

Všeobecná hodnota akcií reprezentujúcich 7,01%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti 
Slovenská plavba a prístavy, a.s. vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2013 
po zaokrúhlení na celé desatiny je:  

 

VŠH akcií hlavného mesta Bratislavy = 688 393,22 EUR 

 

Slovom: šesťstoosemdesiatosemtisíctristodeväťdesiattri 22/100 EUR 
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Znalecký posudok vypracovali, môžu potvrdiť jeho správnosť a podať žiadané vysvetlenia 
v zmysle § 17 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a § 15 vyhlášky MS 
SR č. 490/2004 Z. z. v platnom znení.  

 

ZNALECKÝ ODBOR EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV: 

 
Znalecký odbor ekonómia a manažment: 
Ing. Marián Hrubizna, PhD. 
Ing. Terézia Chrachalová 
Ing. Tatiana Šajtlavová 

 
 
 
 

V Žiline dňa 25.2.2014 

 

 

 

Ing. Marián Hrubizna, PhD. 

vedúci odbornej sekcie Ekonomika 

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. 

riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva ŽU 
v Žiline štatutárny orgán  
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IV. PRÍLOHY 

 
� Objednávka 

� Súvahy za roky 2011 – 2013 

� Výkazy ziskov a strát za roky 2011 -2013  

� Finančný plán spoločnosti 

� Štátny dlhopis 224 
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
 
Znalecký posudok bol vypracovaný znaleckým ústavom zapísaným v zozname znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre 
odbory : 
 

030000 Doprava cestná  
060000 Doprava železničná 
090000 Ekonómia a manažment  
100000 Elektrotechnika  
120000 Energetika 
270000 Písmoznalectvo  
370000 Stavebníctvo  
390000 Strojárstvo  
510000 Ekonomika a riadenie podnikov 

             380000 Strelné zbrane a výbušniny 
 
Evidenčné číslo znaleckého ústavu 900016. 
 
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom   56/2014  znaleckého denníka č. 20. 
Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujeme podľa vyúčtovania na základe priloženého 
dokladu č. 2005614. 
 
   
   
 
 
                                                                                        prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. 

           riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva ŽU v Žiline 
 štatutárny orgán, osoba zodpovedná za výkon znaleckej   činnosti 

 


