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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

 
Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností Národné tenisové centrum, a.s. a Mestský 
parkovací systém, spol. s r.o. 
 

B. schvaľuje 

 
Miroslava Sabovčíka  za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej 
spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopová 6, 831 03 Bratislava, IČO: 
35 853 891, 

 
 

C. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť dozornej rade obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., návrh na voľbu 
zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy za člena predstavenstva spoločnosti podľa časti B tohto 
uznesenia. 
 
 

D. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh na zrušenie 
obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 
 
 
         T: 12. 12. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností  

Národné tenisové centrum, a.s. a Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 
 
 

V obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 
03 Bratislava, IČO: 35 853 891 (ďalej len „spoločnosť NTC, a.s.“), má hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) ako akcionár obchodný podiel vo 
výške 20,52%. Výkon práv akcionára hlavné mesto vykonáva na valných zhromaždeniach 
spoločnosti NTC, a.s. a prostredníctvom svojich zástupcov v predstavenstve a dozornej rade 
spoločnosti. Zástupca hlavného mesta v predstavenstve spoločnosti NTC, a.s., Ladislav 
Petráš, sa zo závažných súkromných dôvodov vzdal svojej funkcie dňa 20.1.2012. Hlavné 
mesto doposiaľ nenavrhlo dozornej rade ako príslušnému orgánu v zmysle stanov nového 
zástupcu hlavného mesta v predstavenstve spoločnosti NTC, a.s. Pre informáciu predkladáme 
životopis Miroslava Sabovčíka, navrhovaného zástupcu hlavného mesta do predstavenstva 
obchodnej spoločnosti NTC, a.s. 
 

Hlavné mesto je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Mestský parkovací 
systém, spol. s r.o., so sídlom Biela 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35 738 880 (ďalej len 
„spoločnosť MPS, s r.o.), kde funkciu konateľa vykonával Ing. Marek Nemeček, ktorý sa 
funkcie vzdal dňa 18. júna 2012. Následne zabezpečovala plnenie úloh spoločnosti MPS, s 
r.o. prevádzková manažérka spoločnosti Ing. Zuzana Dičérová, a to na základe generálneho 
plnomocenstva na konanie v mene a na účet spoločnosti. Odo dňa 12.2.2013 vykonáva 
funkciu prokuristky JUDr. Anna Bujalková, advokátka. Naďalej však pretrváva protiprávny 
stav, pretože štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je v zmysle § 133 ods. 
1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ObZ“) konateľ; prokurista nemá postavenie štatutárneho orgánu spoločnosti. 
 

Dňa 15.6.2013 sa funkcie člena a predsedu dozornej rady spoločnosti MPS, s.r.o. 
vzdal Ing. Slavomír Čičmanec,  na uvoľnené miesto člena dozornej rady je preto potrebné 
zvoliť iného zástupcu hlavného mesta.  
 

Podľa ustanovenia § 66 ods. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Zb. ObZ musí príslušný orgán 

spoločnosti v prípade, ak sa osoba, ktorá je jediným štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu alebo členom dozornej rady spoločnosti, vzdala funkcie, ustanoviť 

namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti, a to do troch mesiacov. Vzdanie sa funkcie je 
účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť 
nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen orgánu vzdá 
svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť 
nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak orgán spoločnosti, ktorý je 
oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch 
mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa 
nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.  

Výkon práv hlavného mesta vyplývajúcich z vlastníctva majetkových podielov 
v obchodných spoločnostiach je podrobne upravený v § 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. 
Uplatňuje sa zásada, že ak hlavné mesto vlastní 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 vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem 
iného aj v prípade „ ... vymenovania členov štatutárnych a kontrolných orgánov, mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov hlavného mesta do týchto orgánov“. 
 

Absencia zástupcov hlavného mesta v štatutárnom a dozornom orgáne spoločnosti 
MPS, s r.o. môže mať za následok zrušenie tejto obchodnej spoločnosti príslušným 
súdom, pretože súd v zmysle ust. § 68 ods. 6 písm. a) ObZ na návrh štátneho orgánu, na 
návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení 
spoločnosti, ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti. Pred 
rozhodnutím o zrušení spoločnosti súd môže určiť lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa 
navrhlo zrušenie spoločnosti, ak je toho názoru, že jeho odstránenie je možné. Spoločnosť sa 
zruší odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, resp. odo dňa, keď toto 
rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. 

Ak by v súlade s pripravovanou parkovacou politikou hlavného mesta nedošlo 
k transformácii spoločnosti MPS, s.r.o. na správcu a prevádzkovateľa parkovania a hlavné 
mesto nebude mať záujem o majetkovú účasť v spoločnosti MPS, s.r.o., prichádza do úvahy 
buď prevod obchodného podielu hlavného mesta na iný subjekt alebo zrušenie 
spoločnosti. 
 

V zmysle § 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 1 až 
6 je Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta vyhradené okrem iného aj zrušovať obchodné 
spoločnosti. 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. 
 

Zrušenie obchodnej spoločnosti je prvý právny krok smerujúci k jej zániku. 
Spoločnosť môže byť podľa ObZ zrušená rozhodnutím spoločníkov, rozhodnutím súdu alebo 
priamo zo zákona, ak nastanú zákonom predpokladané skutočnosti. K dobrovoľnému zrušeniu 
spoločnosti dochádza za predpokladu, že spoločník prijal rozhodnutie o zrušení spoločnosti. 
V rozhodnutí o zrušení spoločnosti sa uvedie, či sa spoločnosť zrušuje bez likvidácie alebo 
s likvidáciou. Zrušenie spoločnosti bez likvidácie prichádza do úvahy v prípade, že 
spoločnosť má právneho nástupcu. Zrušiť spoločnosť bez likvidácie možno teda iba vtedy, ak 
sa zlúči, prípadne splynie s inou spoločnosťou alebo sa rozdelí. 
 

Ak nastane niektorý z predpokladov dobrovoľného zrušenia spoločnosti a spoločnosť 
má obchodný majetok, nastáva proces postupnej likvidácie. Likvidácia obchodnej spoločnosti 
predstavuje postup likvidátora smerujúci k zisteniu majetku, záväzkov a pohľadávok 
spoločnosti. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. 
Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, 



zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a 
zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením 
nevybavených obchodov. Likvidátor oznámi vstup spoločnosti do likvidácie všetkým 
známym veriteľom. Zároveň je povinný zverejniť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie s 
výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje 
pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než tri mesiace. 
 

Likvidátor zostaví ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu 
a ku dňu skončenia likvidácie zostaví účtovnú závierku a predloží ju spoločníkovi na 
schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie 
majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie (likvidačného zostatku). Spoločníkovi 
nemožno poskytnúť plnenie z likvidačného zostatku skôr, než sú uspokojené nároky všetkých 
známych veriteľov spoločnosti. Do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o 
priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku podá likvidátor 
registrovému súdu návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Spoločnosť ako právny 
a ekonomický subjekt zanikne až ku dňu výmazu z obchodného registra. V tomto okamihu už 
prestáva byť právnickou osobou, stráca spôsobilosť na práva a povinnosti a nemôže už 
vstupovať do právnych vzťahov.  

 
             Informácia o personálnych zmenách v orgánoch obchodných spoločností Národné 
tenisové centrum, a.s. a Mestský parkovací systém, spol. s r.o. bola predložená na rokovanie 
Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 10.9.2013, ktorá presunula prerokovanie 
uvedeného materiálu na svoje nasledujúce rokovanie. Mestská rada hlavného mesta SR 
Bratislavy uznesením č. 955/2013 zo dňa 12.9.2013 zobrala Informáciu o personálnych 
zmenách v orgánoch obchodných spoločností Národné tenisové centrum, a.s. a Mestský 
parkovací systém, spol. s r.o. na vedomie a na základe jej žiadosti bol materiál prerokovaný 
na poslaneckom grémiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informácia o personálnych zmenách v orgánoch obchodných spoločností Národné 
tenisové centrum, a.s., a Mestský parkovací systém, spol. s r.o.   

kód uzn.: 7.4 
7.4.10 
7.4.12 

 

Uznesenie č. 955/2013 
     zo dňa 12. 09. 2013 

 
Mestská rada  po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

 „Informáciu o personálnych zmenách v orgánoch obchodných spoločností Národné tenisové 
centrum, a.s., a Mestský parkovací systém, spol. s r.o.“ 
 

B. žiada 

prerokovať materiál na poslaneckom grémiu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 


