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NÁVRH UZNESENIA
Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
A.

schváliť

peňažný vklad vo výške 1 mil. EUR z majetku hlavného mesta SR Bratislavy do základného
imania obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., so sídlom Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava,
IČO: 35847689
B.

zobrať na vedomie

1. návrh na zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., spočívajúcu
v zmene čl. IV, ods. 1 a ods. 2 nasledovne:
„Článok IV
Základné imanie spoločnosti
1.Výška základného imania spoločnosti je: 4 286 197,968533 EUR (štyri milióny
dvestoosemdesiatšesťtisíc jednostodeväťdesiatsedem Eur, 968533/1000000 centov)
2. Základné imanie je tvorené nepeňažným a peňažným vkladom jediného zakladateľa.
Jediný zakladateľ splatí nepeňažný vklad v plnej výške pred podaním návrhu na zápis
spoločnosti do obchodného registra.“
2. návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., spočívajúcu v zmene čl. II, bod
6, ods. 1 nasledovne:
„6. Základné imanie spoločnosti:
6.1. Výška základného imania spoločnosti je: 4 286 197,968533 EUR (štyri milióny
dvestoosemdesiatšesťtisíc jednostodeväťdesiatsedem Eur, 968533/1000000 centov).
Základné imanie je tvorené nepeňažným a peňažným vkladom jediného zakladateľa.“

Dôvodová správa
Obchodná spoločnosť KSP, s.r.o., so sídlom Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava,
IČO: 35847689 (ďalej aj „KSP“), ktorej jediným spoločníkom je hlavné mesto Slovenskej
republiky Bratislava, bude poskytovať dlhodobý nájom skladových priestorov pre uloženie
zbierkových predmetov Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy.
Pre vybudovanie depozitárov na uloženie zbierkových predmetov je však nevyhnutná
rekonštrukcia priestorov a inštalácia technológií, na financovanie ktorej sa má podieľať aj
hlavné mesto SR Bratislava. Za týmto účelom bol na mestskom zastupiteľstve dňa 24.09.2020
v rozpočte hlavného mesta schválený vklad do spoločnosti KSP vo výške 1 mil. EUR. Zároveň
bol schválený návrh na zmenu stanov KSP, ktorým sa do stanov doplnila možnosť vytvorenia
kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov.
Na základe analýzy audítorskej spoločnosti Accept Audit & Consulting, s.r.o. k tvorbe
a použitiu kapitálových fondov dcérskych spoločností mesta však následne vyplynulo
odporučenie audítorskej spoločnosti, aby sa tento vklad realizoval prostredníctvom zvyšovania
základného imania spoločnosti namiesto vytvorenia kapitálového fondu spoločnosti.
Spolu so schválením návrhu na peňažný vklad do základného imania spoločnosti bude
potrebné zmeniť stanovy a zakladateľskú listinu spoločnosti v časti, ktorá uvádza výšku
základného imania, a to tak, že nová výška základného imania bude 4.286.197,968533 EUR.
Materiál je predkladaný na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy v súlade s ust. § 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s
majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré podrobnejšie upravuje výkon
práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov v obchodných
spoločnostiach.
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. Na výkon práv
hlavného mesta sa v zmysle § 17 ods. 5 písm. b) a c) VZN č. 18/2011 vyžaduje predchádzajúce
prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade rozhodnutia o zmene stanov
spoločnosti a rozhodnutia o zvýšení základného imania spoločnosti.

