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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

A. schvaľuje 

1. zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom Biela 6,  
    811 01 Bratislava, IČO: 35738880, a jej vstup do likvidácie ku dňu 1.11.2014 
 
2. vymenovanie JUDr. Anny Bujalkovej, prokuristky spoločnosti, za likvidátorku spoločnosti   
    Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom Biela 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35738880 
 
3. vyplatenie sumy 400 000.- EUR z nerozdeleného zisku minulých rokov jedinému spoločníkovi   
    spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. hlavnému mestu SR Bratislave, do fondu       
    statickej dopravy hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby rozhodnutie podľa časti A. bodu 3. tohto uznesenia zapracoval do rozpočtu hlavného mesta 
SR Bratislavy 
 
 

C. poveruje 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
  aby ako štatutárny zástupca hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré je jediným spoločníkom 

obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom Biela 6,  
811 01 Bratislava, IČO: 35738880, uskutočnil právne úkony, súvisiace so zrušením a likvidáciou 
spoločnosti podľa časti A. tohto uznesenia. 

 
 
 

 
 
 
 

 



  

 

Dôvodová správa 

 

Predkladaný materiál bol spracovaný na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1307/2013 zo dňa 24.10.2013, ktorým bola primátorovi 
hlavného mesta SR Bratislavy uložená povinnosť predložiť na rokovanie mestského 
zastupiteľstva návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 

1. Základné informácie o spoločnosti 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 
15.4.1997 uznesením č. 516/1997 schválilo založenie spoločnosti Mestský parkovací systém, 
spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť MPS“), ktorej zakladateľom a jediným spoločníkom bolo 
hlavné mesto SR Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“); zároveň poverilo vtedajšieho 
primátora hlavného mesta zastupovaním hlavného mesta pri založení spoločnosti MPS a to 
podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „ObZ“) platného a 
účinného v čase založenia spoločnosti MPS. 

Na základe uvedeného uznesenia bola dňa 31. októbra 1997 spoločnosť MPS založená 
zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 105/97, Nz 87/97, spísanej notárkou 
JUDr. Janou Mikušovou a v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I zapísaná dňa 
23. januára 1998 v oddiele Sro, vložka č. 16570/B. Základné imanie spoločnosti MPS tvoril 
peňažný vklad hlavného mesta vo výške 1.000.000.- Sk, v súčasnosti je vzhľadom na zmenu 
meny výška základného imania 33.194.- EUR. Do dnešného dňa bola zakladateľská listina 
menená a doplňovaná piatimi dodatkami vo forme notárskych zápisníc, dňa 9. júna 2009 bolo 
vyhotovené jej úplné znenie. 

Predmet činnosti spoločnosti MPS, zapísaný v obchodnom registri, je nasledovný: 
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve), vykonávanie pozemných 
stavieb (parkoviská a parkovacie garáže), prevádzkovanie parkovísk, prenájom nehnuteľností 
s poskytovaním doplnkových služieb, prenájom garáží, parkovacích plôch a boxov, 
odťahovanie motorových vozidiel, prevádzkovanie umyvárky motorových vozidiel (čistenie a 
upratovanie interiérov), maloobchod a veľkoobchod, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu 
voľnej živnosti, prieskum trhu, prieskumné a podzemné práce, prípravné práce pre stavbu, 
prenájom pozemných dopravných zariadení, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájom 
nehnuteľností, obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností a nebytových 
priestorov, reklamná a propagačná činnosť, poradenská činnosť v rozsahu predmetu 
podnikania. 

2. Stav a hospodárenie spoločnosti 

Spoločnosť už viac ako 2 roky nemá vymenovaného konateľa, keďže v auguste 2012 
sa konateľ spoločnosti Ing. Marek Nemeček vzdal funkcie a táto funkcia následne nebola 
obsadená. Plnenie úloh a zastupovanie spoločnosti vykonávala až do 28.2.2013 prevádzková 
manažérka spoločnosti Ing. Zuzana Dičérová, a to na základe generálneho plnomocenstva na 
konanie v mene a na účet spoločnosti. Rozhodnutím jediného spoločníka bola za prokuristku



  

spoločnosti vymenovaná JUDr. Anna Bujalková, pričom udelenie prokúry nadobudlo 
účinnosť dňa 1.3.2013. Prokuristka je v súčasnosti v zmysle § 14 ObZ oprávnená na všetky 
právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, s výnimkou oprávnenia 
scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti. Dozorná rada spoločnosti má odo dňa 16.8.2013 dvoch 
členov, Mgr. Olivera Kríža a Ing. Ladislava Kuglera. 

Valné zhromaždenie spoločnosti MPS dňa 16. júna 2014 prerokovalo a schválilo 
účtovnú závierku a výsledky hospodárenia spoločnosti MPS za rok 2013. Vlastné imanie 
spoločnosti k 31.12.2013 predstavovalo sumu 507 112.- EUR. Spoločnosť MPS dosiahla v 
roku 2013 hospodársky výsledok predstavujúci zisk po zdanení 35 586,51 EUR, ktorého časť 
vo výške 28 586,51 EUR bola prevedená na účet nerozdeleného zisku minulých rokov. 
Podrobnosti o jednotlivých ekonomických ukazovateľoch sú uvedené v súvahe a výkaze 
ziskov a strát spoločnosti k 31.12.2013, ktoré boli zostavené dňa 13.3.2014 a spolu s 
poznámkami k účtovnej závierke a so súpisom majetku spoločnosti k 30.4.2014 tvoria 
prílohy tohto materiálu. 

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť počas svojej existencie naakumulovala 
pomerne vysokú sumu nerozdeleného zisku minulých rokov, navrhuje sa, aby bola časť 
nerozdeleného zisku vo výške  400 000.- EUR prevedená do rozpočtu hlavného mesta, 
konkrétne do fondu statickej dopravy hlavného mesta SR Bratislavy. V tomto fonde by 
použitie finančných prostriedkov, získaných z doterajšej činnosti spoločnosti MPS, bolo 
účelovo viazané na investície vzťahujúce sa k riešeniu problematiky parkovania a statickej 
dopravy na území hlavného mesta.  

 
 

3. Prevádzková činnosť a zmluvné vzťahy spoločnosti 

Spoločnosť MPS bola založená z dôvodu prípravy, realizácie a prevádzkovania 
jednotného systému parkovania v Bratislave, vrátane prípravy a realizácie výstavby 
hromadných parkovacích a garážových zariadení. 

V súčasnosti je spoločnosť účastníkom týchto zmluvných vzťahov: 

Zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou MPS a hlavným mestom: 

- Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1191 08 00 zo dňa 30.12.2008 
(predmet nájmu: nebytové priestory v objekte na Bielej ul. 6 v Bratislave) - 
uzatvorená na dobu neurčitú; k ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť buď na 
základe dohody zmluvných strán, odstúpením jednej zo zmluvných strán od zmluvy v 
prípade porušenia zmluvných povinností alebo na základe výpovede s tým, že 
výpovedná doba je trojmesačná. Po vstupe spoločnosti do likvidácie sa predpokladá 
zmena obsahu zmluvy, spočívajúca v zmenšení rozsahu prenajatej plochy. Spoločnosť 
MPS si v procese likvidácie bude od hlavného mesta prenajímať iba časť 
kancelárskych priestorov, nevyhnutných na uskladnenie dokumentácie. Uvoľnené 
kancelárske priestory bude môcť hlavné mesto využiť iným spôsobom, prípadne ich 
prenajať inej osobe. 

-  Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0057-09-00 zo dňa 3.3.2009 (predmet nájmu: 
pozemky parc. č. 21290/24, 21290/25, 21290/26 a 21290/27 za účelom užívania 
parkoviska a udržiavania priľahlej zelene na Karadžičovej ul. v Bratislave) - 
uzatvorená na dobu neurčitú; k ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť buď na 
základe dohody zmluvných strán, odstúpením jednej zo zmluvných strán od zmluvy v 
prípade porušenia zmluvných povinností alebo na základe výpovede s tým, že 
výpovedná doba je trojmesačná. Po vstupe spoločnosti do likvidácie bude zmluvný 
vzťah ukončený dohodou. 



  

 -   Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0378-10-00 zo dňa 11.6.2010 (predmet nájmu: 
časť pozemku parc. č. 9871/99 na Šagátovej ul. v Bratislave za účelom 
prevádzkovania parkoviska) - uzatvorená na dobu neurčitú; k ukončeniu zmluvného 
vzťahu môže dôjsť buď na základe dohody zmluvných strán, odstúpením jednej zo 
zmluvných strán od zmluvy v prípade porušenia zmluvných povinností alebo na 
základe výpovede s tým, že výpovedná doba je trojmesačná. Rovnako ako v 
predchádzajúcom prípade, bude zmluvný vzťah - vzhľadom na vstup spoločnosti do 
likvidácie - ukončený dohodou. 

 -   Zmluva o nájme pozemkov č. 08-94-1225-02-00 zo dňa 23.9.2002 (predmet nájmu: 
časť pozemkov parc. č. 19594, 19571/9 a 19580/4 za účelom prevádzkovania 
parkoviska Červený most, Bratislava) - uzavretá na dobu určitú do 30.9.2012, s 
obnovou nájmu do 30.9.2014. 

Zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou MPS a podnájomcami, viazané na zmluvy uzatvorené 

medzi spoločnosťou a hlavným mestom: 

- Zmluva o podnájme č. 01/2009 zo dňa 4.3.2009 v znení dodatkov č. 1 až 4, medzi 
MPS a VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava; uzatvorená na dobu neurčitú; 
k ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť buď na základe dohody zmluvných strán, 
odstúpením jednej zo zmluvných strán od zmluvy v prípade porušenia zmluvných 
povinností alebo na základe výpovede s tým, že výpovedná doba je trojmesačná. 
Zmluvný vzťah zanikne aj v prípade, že dôjde k právoplatnému ukončeniu nájomného 
vzťahu medzi spoločnosťou MPS a hlavným mestom, ktorého súčasťou je aj predmet 
podnájmu podľa tejto zmluvy. 

- Zmluva o podnájme č. 01/2010 zo dňa 30.6.2010 v znení dodatkov č. 1 a 2, medzi 
MPS a VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava; uzatvorená na dobu neurčitú; 
k ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť buď na základe dohody zmluvných strán, 
odstúpením jednej zo zmluvných strán od zmluvy v prípade porušenia zmluvných 
povinností alebo na základe výpovede s tým, že výpovedná doba je trojmesačná. 
Zmluvný vzťah zanikne aj v prípade, že dôjde k právoplatnému ukončeniu nájomného 
vzťahu medzi spoločnosťou MPS a hlavným mestom, ktorého súčasťou je aj predmet 
podnájmu podľa tejto zmluvy. 

-  Zmluva o podnájme č. 02/2010 v znení dodatkov č. 1 až 3, medzi MPS a euroAWK, 
spol. s r.o., Brečtanová 2, Bratislava (predmet nájmu - reklamné panely typu 
billboard); uzatvorená na dobu neurčitú, ktorú spoločnosť MPS môže po vstupe do 
likvidácie z tohto dôvodu vypovedať. 
 
Po ukončení zmluvných vzťahov medzi spoločnosťou MPS a hlavným mestom bude 

mať hlavné mesto možnosť uzatvoriť zmluvné vzťahy priamo s terajšími podnájomcami, 
príp. s inými subjektami. 

 
 

Zmluvné vzťahy súvisiace s prevádzkou informačného parkovacieho systému: 

- Zmluva o dielo č. E/482501/05/88 zo dňa 15.7.2005 v znení dodatkov č. 1 až 6, 
uzatvorená medzi MPS a Siemens s.r.o.: Predmetom zmluvy je výkon služieb 
súvisiacich s prevádzkou informačného parkovacieho systému. Od 1. novembra 2014 
nadobudne účinnosť Zmluva o dielo s totožným predmetom zmluvy priamo medzi 
spol. Siemens s.r.o. a hlavným mestom. 

- Informačný parkovací systém prevedie spoločnosť MPS do vlastníctva hlavného 
mesta dňa 1.11.2014 na základe kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k 
hnuteľnej veci. K tomuto dňu nadobudnú účinnosť aj na ňu nadväzujúce Zmluvy o 
postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení prevádzky 
informačného parkovacieho systému, v dôsledku čoho dôjde k prevodu práv a 



  

povinností zo spoločnosti MPS ako poskytovateľa informačného parkovacieho 
systému na hlavné mesto, ktoré bude realizovať všetky úkony vo vzťahu k 
jednotlivým prevádzkovateľom parkovacích zariadení na území Bratislavy. Na 
základe zmluvných dojednaní sa jednotliví prevádzkovatelia parkovacích zariadení 
budú podieľať na krytí prevádzkových nákladov informačného parkovacieho systému. 

 
 
Ostatné zmluvné vzťahy: 

- Mandátna zmluva zo dňa 4.12.2009 v znení dodatku č. 1, uzatvorená medzi MPS a 
TREND Consulting, s.r.o.: Predmetom zmluvy je vedenie finančného a mzdového 
účtovníctva. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú; k ukončeniu zmluvného vzťahu 
môže dôjsť buď na základe dohody zmluvných strán, odstúpením jednej zo 
zmluvných strán od zmluvy v prípade porušenia zmluvných povinností alebo na 
základe výpovede k 31.12. bežného kalendárneho roka. 

-  Zmluva o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 11.5.1998 v znení dodatkov č. 1 a 2, 
uzatvorená medzi MPS a JUDr. Bujalkovou, advokátkou: Predmetom zmluvy je 
poskytovanie právnej pomoci. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú; k ukončeniu 
zmluvného vzťahu môže dôjsť buď na základe dohody zmluvných strán, odstúpením 
jednej zo zmluvných strán od zmluvy v prípade porušenia zmluvných povinností 
alebo na základe výpovede s tým, že výpovedná doba je šesťmesačná. 

- Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 26.10.2012, uzatvorená 
medzi MPS a Advokátskou kanceláriou Geško, Hulín a partneri s.r.o.: Predmetom 
zmluvy je zastupovanie spoločnosti v súdnom spore s Ing. Čičmancom (informácia o 
súdnom spore je uvedená nižšie). Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do vyčerpania 
limitu 9.500.-EUR bez DPH, pričom podľa ustanovenia § 574 ObZ môže spoločnosť 
MPS ako mandant vypovedať zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu. 

 
 

Spoločnosť MPS je ako navrhovateľ účastníkom súdneho sporu vedeného proti 
odporcovi Ing. Slavomírovi Čičmancovi, bývalému konateľovi a predsedovi dozornej rady 
spoločnosti, o zaplatenie 141 050,88 EUR istiny s príslušenstvom z titulu bezdôvodného 
obohatenia - súd doposiaľ vo veci právoplatne nerozhodol. Do prebiehajúceho súdneho 
konania vstúpi na strane navrhovateľa namiesto spoločnosti MPS po jej zrušení hlavné mesto 
v súlade s ustanovením § 92 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v 
znení neskorších predpisov. 

 
Spoločnosť MPS ako zamestnávateľ má uzavretú pracovnú zmluvu len s jedinou 

zamestnankyňou, a to na dobu neurčitú, na kratší pracovný čas v rozsahu 6 hodín denne. 
Uvedený pracovný pomer bude po vstupe do likvidácie ukončený v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 

4. Aktuálna právna úprava a prehľad postupu spojeného so zrušením spoločnosti a jej 
likvidáciou 

Podľa § 11 ods. 5 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o 
hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v zmysle čl. 7 
ods. 6 písm. i) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov je 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta vyhradené zakladať a zrušovať obchodné 
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných 
orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť v inej právnickej osobe. 



  

Podľa ustanovenia § 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, 
majetkové podiely alebo vklady v právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce z ich 
vlastníctva za hlavné mesto primátor hlavného mesta samostatne, pričom predchádzajúce 
prerokovanie mestským zastupiteľstvom sa vyžaduje v prípadoch rozhodovania o zrušení 
právnickej osoby s likvidáciou; rozhodnutia o prevode obchodného podielu na inú osobu, o 
uzavretí zmluvy s nadobúdateľom tohto podielu, o schválení zmluvy o predaji podniku alebo 
časti podniku; rozhodovania o splynutí alebo zlúčení s ďalšou právnickou osobou, o rozdelení 
právnickej osoby a o zmene právnej formy. 

Postup pri zrušení a zániku obchodnej spoločnosti je upravený v ustanovení § 68 a 
nasl. ObZ. K zániku spoločnosti dochádza až dňom jej výmazu z obchodného registra s tým, 
že zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidáciu 
nie je potrebné vykonať iba v zákonom stanovených prípadoch; ak jej imanie prechádza na 
právneho nástupcu, ak spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na 
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že 
majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo 
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre 
nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden 
majetok. V opačnom prípade je nutné vykonať likvidáciu spoločnosti. Keďže ani jeden z 
taxatívne stanovených dôvodov zrušenia spoločnosti bez likvidácie neprichádza do úvahy, je 
potrebné, aby bola spoločnosť MPS zrušená s likvidáciou. Spoločnosť vstúpi do likvidácie ku 
dňu svojho zrušenia a po dobu likvidácie bude používať obchodné meno s dodatkom "v 
likvidácii". 

Likvidáciu vykonáva v zásade štatutárny orgán ako likvidátor. V prípade, ak 
štatutárny orgán nie je ustanovený alebo ak likvidátor nie je vymenovaný bez zbytočného 
odkladu, vymenuje likvidátora príslušný registrový súd. Prokuristka spoločnosti JUDr. A. 
Bujalková, vyslovila súhlas s tým, že by po zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie 
vykonávala funkciu likvidátorky spoločnosti. Jej vymenovanie za likvidátorku spoločnosti sa 
javí ako najvhodnejšie a najhospodárnejšie, keďže je vzhľadom na jej dlhodobé pôsobenie v 
tejto obchodnej spoločnosti najlepšie informovaná o všetkých právnych i ekonomických 
aspektoch fungovania spoločnosti MPS. Za výkon svojej pôsobnosti bude v zmysle zákona 
zodpovedať v rovnakom rozsahu ako členovia štatutárnych orgánov. 

 
Úlohou likvidátorky bude stanoviť rozsah majetku, záväzkov a pohľadávok 

spoločnosti a robiť v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Je povinná 
zverejniť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie s výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby 
a dotknuté orgány prihlásili svoje pohľadávky príp. iné práva v lehote, ktorá nesmie byť 
kratšia než tri mesiace. Existujúce zmluvné vzťahy ukončí buď formou výpovede zmluvy 
alebo dohodou, taktiež ukončí pracovný pomer so zamestnankyňou spoločnosti a zrealizuje 
archívnu činnosť (triedenie a usporiadanie registratúrnych záznamov, zabezpečenie 
archivácie dokumentov trvalej hodnoty v príslušnom archíve, uloženie ostatných dokumentov 
po stanovenú dobu v súčinnosti s hlavným mestom). 

Ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie, t. j. k 1. novembru 2014, likvidátorka zostaví 
likvidačnú účtovnú súvahu a ku dňu skončenia likvidácie zostaví účtovnú závierku a predloží 
ju hlavnému mestu ako jedinému spoločníkovi na schválenie spolu s konečnou správou o 
priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynie z 
likvidácie (likvidačného zostatku). Po uspokojení nárokov všetkých známych veriteľov 
spoločnosti bude hlavnému mestu poskytnuté plnenie z likvidačného zostatku. 



  

Po obdržaní súhlasu príslušného daňového úradu a v lehote do 90 dní po schválení 
účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného 
zostatku podá likvidátorka registrovému súdu návrh na výmaz spoločnosti z obchodného 
registra. Spoločnosť MPS ako právny a ekonomický subjekt zanikne až ku dňu výmazu z 
obchodného registra, kedy v zmysle ObZ prestane byť právnickou osobou, nebude môcť 
vstupovať do právnych vzťahov a stratí spôsobilosť na práva a povinnosti. 

 
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 9.10.2014, uznesenie č. 1160/2014 tvorí prílohu tohto materiálu. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







































































Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 

s likvidáciou 

kód uzn.: 7.4 

7.4.12 

 

 

Uznesenie č. 1160/2014 
     zo dňa 09. 10. 2014 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

1.schváliť 

1.1 zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom Biela 

6, Bratislava, IČO 35738880, a jej vstup do likvidácie ku dňu 1. 11. 2014 

 

1.2 vymenovanie JUDr. Anny Bujalkovej, prokuristky spoločnosti, za likvidátorku 

spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom Biela 6, Bratislava, IČO 

35738880 

 

1.3 vyplatenie mimoriadnych odmien za činnosť súvisiacu so zrušením spoločnosti 

Mestský parkovací systém, spol. s r.o.: prokuristke spoločnosti JUDr. Anne Bujalkovej 

vo výške 6-násobku mesačnej odmeny za výkon funkcie, členom dozornej rady 

spoločnosti vo výške 10-násobku mesačnej odmeny za výkon funkcie, a to 

z prostriedkov nerozdeleného zisku minulých rokov spoločnosti Mestský parkovací 

systém, spol. s r.o. 

 

1.4 vyplatenie sumy 400 000,00 Eur z nerozdeleného zisku minulých rokov jedinému 

spoločníkovi   spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., hlavnému mestu SR 

Bratislave 

 

1.5 rozhodnutie dozornej rady spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., rozdeliť     

prostriedky získané podľa časti A. bodu 4. tohto uznesenia nasledovne: sumu 250 000,00 

Eur do fondu statickej dopravy hlavného mesta SR Bratislavy, sumu 150 000,00 Eur pre 

Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., so sídlom Záporožská 5, Bratislava, na 

riešenie statickej dopravy v rozpracovaných projektoch. 

 

s pripomienkami (odmeny, uloženie peňazí do fondu statickej dopravy). 

2. požiadať 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

aby rozhodnutie podľa časti A. bodu 5. tohto uznesenia zapracoval do rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

 



3. poveriť 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

  aby ako štatutárny zástupca hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré je jediným 

spoločníkom obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom 

Biela 6, Bratislava, IČO 35738880, uskutočnil právne úkony, súvisiace so zrušením 

a likvidáciou spoločnosti podľa časti A. tohto uznesenia. 

- - - 

 


