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NÁVRHY  UZNESENÍ 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

A. zrušuje 
 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1793/2014 zo dňa 

23.10.2014, ktorým sa schválilo 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 

  

B. poveruje 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy prijať rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti 

Mestský parkovací systém, spol. s r.o. pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať 

schválenú zmenu pod časťou A tohto uznesenia a z nej vyplývajúce právne úkony  

 

 

 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

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

IČO 35738880 

1. vymenovanie Mgr. Petra Bánovca za konateľa spoločnosti, do času vymenovania konateľa 

tejto spoločnosti, ktorý vzíde z výberového konania 

2. vymenovanie 

....................... 

....................... 

Mgr. Petra Hercega 

za členov dozornej rady spoločnosti 

3. udelenie prokúry Mag. Martine Vavrekovej 

 

B. poveruje 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy prijať rozhodnutie jediného spoločníka  spoločnosti 

Mestský parkovací systém, spol. s r.o. pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať 

schválené zmeny pod časťou A tohto uznesenia. 

 

 

 



  

Dôvodová správa 
 

Spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r.o. v likvidácii (ďalej len „MPS“) je 

obchodnou spoločnosťou so 100 % majetkovou účasťou hlavného mesta. Hlavné mesto ako 

jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti v zmysle § 132 ods. 

1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  

 

MPS je založená zakladateľskou listinou zo dňa 31.10.1997. Na základe uznesenia MsZ 

č. 1793/2014 zo dňa 23.10.2014 bolo schválené zrušenie MPS a jej vstup do likvidácie. 

Spoločnosť vstúpila do likvidácie dňom 01.11.2014. Za likvidátorku bola zvolená JUDr. Anna 

Bujalková, ktorá dodnes túto funkciu vykonáva. Dňa 15.12.2016 sa vzdali funkcie poslední 

členovia dozornej rady, od tohto dátumu nemá MPS žiadnych členov dozornej rady.  

 

Spoločnosť eviduje k 30.6. 2020 na účte peňažné prostriedky vo výške 110 727,43 

EUR. Okrem týchto peňažných prostriedkov aktívum predstavuje aj zvyšok pohľadávky voči 

Ing. Čičmancovi (bývalý konateľ) vo výške 36 384,35 EUR s príslušenstvom, pričom v tejto 

veci je stále vedené súdne konanie. Spoločnosť nemá žiadne záväzky okrem 

záväzku nevyplatenej odmeny likvidátorke. Spoločnosť nemá hnuteľný ani nehnuteľný 

majetok. 

 

Podľa ust. § 68 ods. 12 Obchodného zákonníka „spoločníci alebo príslušný orgán 

spoločnosti môžu zrušiť svoje rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie do 

času, než sa začalo s rozdeľovaním likvidačného zostatku. Odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tohto rozhodnutia sa skončí výkon funkcie likvidátora a likvidátor je povinný odovzdať všetky 

doklady o priebehu likvidácie štatutárnemu orgánu spoločnosti.“ 

 

Nakoľko v priebehu likvidácie MPS sa doposiaľ nezačalo s rozdeľovaním likvidačného 

zostatku, likvidáciu je možné zastaviť a obnoviť činnosť spoločnosti. Na rozhodnutie o zrušení 

rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie je oprávnené hlavné mesto SR 

Bratislava ako jediný spoločník MPS. 

 

Obnovenie činnosti MPS a voľba nových orgánov spoločnosti je navrhovaná z dôvodu, 

aby spoločnosť MPS zabezpečovala pre hlavné mesto nasledovné činnosti a úlohy: 

 

• zabezpečenie výkonu odťahov od 1.2.2021 (činnosť preberie po DPB, a.s.),  

• prevádzka doplnkovej parkovacej politiky na nezaradených komunikáciách, 

parkoviskách a vnútroblokoch v spolupráci s mestskými časťami  (neregulované VZN 

č. 8/2019 z 27. júna 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel) 

• komerčná prevádzka parkovania na (prenajatých) nehnuteľnostiach vo 

vlastníctve HMB (garážové a parkovacie domy, garážové státia v hromadných 

garážach) a tretích strán (pre iných vlastníkov parkovacích kapacít),  

• property manažment a správa nájomných a podnájomných zmlúv týchto 

nehnuteľností a  

• podporné služby pre parkovaciu politiku: 

o registrácia a správa parkovacích kariet/oprávnení 



  

o kontrola a vymáhanie/poskytovanie dát o parkovacích státiach z digitálneho 

monitoringu (aj za pomoci „skenovacích vozidiel“ a ďalších zariadení) ako 

podklad pre pokutovanie (Mestskú políciu), vymáhanie a pre oddelenia 

magistrátu HMB pri plánovaní dopravných projektov. 

 

Za dočasného konateľa spoločnosti sa navrhuje: Mgr. Peter Bánovec. Za členov dozornej rady 

sa navrhujú: Mgr. Peter Herceg a dvaja poslanci mestského zastupiteľva. Prokúra sa udelí: Mag. 

Martina Vavreková, projektová manažérka pre parkovaciu politiku.  

 

Na pozíciu konateľa bude zároveň vyhlásené výberové konania v zmysle Zásad výberu 

členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy 

a rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených hlavným mestom SR Bratislavou 

prijatých uznesením MsZ č. 38/19 z 7.2.2019. 

 

Podľa ust. § 17 ods. 4 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR 

Bratislavy (ďalej len „VZN 18/2011“) „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, pokiaľ nie je v tomto 

nariadení ustanovené inak.“ 

 

V zmysle ust. § 17 ods. 5 písm. f) VZN 18/2011 sa na výkon práv hlavného mesta podľa 

odseku 4 vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom v prípadoch 

rozhodovania o zrušení právnickej osoby s likvidáciou. 

 

Zároveň v zmysle ust. § 17 ods. 5 písm. d) VZN 18/2011 sa na výkon práv hlavného 

mesta podľa odseku 4 vyžaduje, aby mestské zastupiteľstvo schválilo vymenovania členov 

štatutárnych a kontrolných orgánov spoločnosti. 

 

V prípade, že dôjde k schváleniu obnovenia činnosti spoločnosti MPS, na ďalšie 

zasadnutie mestského zastupiteľstva bude predložený na prerokovanie návrh na zmenu 

zakladateľskej listiny (doplnenie predmetu činnosti, zmena sídla a pod.) a vypracovaný návrh 

stanov spoločnosti, zodpovedajúci štandardu ostatných mestských spoločností.  

 

 

 


