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NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 

831 03 Bratislava, IČO: 35853891, dňa 21. júna 2019: 

 

1. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018 

2. Návrh na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2018 

3. Správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2018 

4. Výsledky hospodárenia a finančný plán na rok 2019 

5. Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti k 31.12.2018 

a o predpokladanom vývoji na rok 2019 

 

B. schvaľuje 

1. vymenovanie Mgr. Zuzany Trubíniovej za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy 

v predstavenstve obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom 

Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 35853891 

2. vymenovanie Mgr. Martina Vlačikyho, PhD. za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy 

v dozornej rade obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom 

Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 35853891 

C. poveruje 

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby dozornej rade obchodnej spoločnosti 

Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 

3585389, predložil návrh na voľbu zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy 

v predstavenstve spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. podľa časti B, bodu 1 tohto 

uznesenia 

2. primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby na valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, 

IČO: 3585389, predložil návrh na voľbu zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy 

v dozornej rade spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. podľa časti B, bodu 2 tohto 

uznesenia 
 

D. schvaľuje 

podanie návrhu materskej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. na 

vymenovanie Ing. Mateja Vagača za zástupcu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

v dozornej rade obchodnej spoločnosti BIONERGY, a.s., so sídlom: Prešovská 48, 826 09 

Bratislava, IČO: 45322317 

 



  

Dôvodová správa 

 

Obchodná spoločnosť Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 

Bratislava, IČO: 35853891 (ďalej len „spoločnosť“), v ktorej má hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava ako minoritný akcionár obchodný podiel vo výške 20,52 %, zvolala riadne 

valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2019 v jej sídle.  

 

Predmetom rokovania tohto valného zhromaždenia budú výsledky hospodárenia 

spoločnosti za rok 2018, a to:  

 

1  Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018 

2  Návrh na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2018 

3  Správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2018 

4  Výsledky hospodárenia a finančný plán na rok 2019 

5  Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti k 31.12.2018 

a o predpokladanom vývoji na rok 2019 

 

Medzi hlavné činnosti spoločnosti patrí najmä prevádzkovanie telovýchovných 

zariadení, organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, prenájom 

nehnuteľností a reklamná činnosť. 

  

Za rok 2018 vykázala spoločnosť hospodársky výsledok – stratu po zdanení vo výške 

119.464,- Eur, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje zhoršenie o 91.681,- EUR. Oproti 

plánu na rok 2018 celkové výnosy spoločnosti stúpli o 187.292,- EUR, náklady vzrástli 

o 267.193,- EUR a hospodársky výsledok klesol o 79.901,- EUR. Celkové náklady spoločnosti 

oproti roku 2017 stúpli o 169.222,- EUR, najmä z dôvodu vysokých nákladov na opravy, z nich 

finančne boli najnáročnejšie oprava povrchov tenisových dvorcov a oprava osvetlenia, ktorá sa 

realizovala výmenou pôvodného. 

 

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu prevod hospodárskeho 

výsledku za rok 2018 na neuhradenú stratu minulých rokov. Konečná výška neuhradenej strany 

minulých rokov bude po prevode činiť celkovo sumu 703.491,89 EUR. Riadna účtovná 

závierka k 31.12.2018 je prílohou tohto materiálu. V zmysle správy nezávislého audítora 

poskytuje účtovná závierka spoločnosti pravdivý hodnoverný obraz o finančnej situácii 

spoločnosti k 31.12.2018.  

 

Materiály, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 

spoločnosti dňa 21.06.2019, sú predkladané na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy v súlade s jeho uznesením č. 64/2011 (bod A.2) zo dňa 31.3.2011 v znení 

uznesenia č. 683/2012 zo dňa 27. – 28. 06. 2012, ktorým bol primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy zaviazaný, aby v prípade obchodných spoločností s minoritnou majetkovou účasťou 

hlavného mesta informoval o materiáloch schválených valným zhromaždením na najbližšom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

 



  

Nakoľko hlavné mesto SR Bratislava nemá v súčasnosti zastúpenie v predstavenstve 

spoločnosti, a rovnako v dozornej rade chýba 1 zástupca za hlavné mesto, navrhuje sa taktiež, 

aby mestské zastupiteľstvo schválilo zástupcov do príslušných orgánov spoločnosti.  

 

Podľa aktuálnych stanov spoločnosti patrí odvolanie a voľba členov predstavenstva do 

pôsobnosti dozornej rady spoločnosti. Voľba a odvolanie členov dozornej rady patrí do 

pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.  

 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 17 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy patrí schvaľovanie zástupcov hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy do štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osôb 

s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy medzi kompetencie 

vyhradené mestskému zastupiteľstvu.  

 

V nadväznosti na uvedené sa preto navrhuje schváliť 1 zástupcu hlavného mesta do 

predstavenstva spoločnosti a 1 zástupcu hlavného mesta do dozornej rady spoločnosti. 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 40/2019 zo dňa 

16.05.2019 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Informáciu o materiáloch, ktoré 

budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.  

 

 V nadväznosti na Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

39/2019 zo dňa 07.02.2019 v súvislosti s personálnymi zmenami v štatutárnych a kontrolných 

orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy sa 

navrhuje doplniť personálne obsadenie zástupcov mesta aj v dozornej rade obchodnej 

spoločnosti BIONERGY, a.s., so sídlom: Prešovská 48, 826 09 Bratislava, IČO: 45322317, 

ktorá je dcérskou spoločnosťou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., a to tak, že namiesto 

p. Mgr. Martina Vlačikyho, PhD., sa navrhuje vymenovať p. Ing. Matej Vagač. 

 

 

  

 
 

 


