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Kód uzn: 7.4
7.4.12
NÁVRH UZNESENIA
Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

A.

schváliť

peňažný vklad vo výške 345.000,-EUR z majetku hlavného mesta SR Bratislavy do
základného imania obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35738880
B.

zobrať na vedomie

1. návrh na zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém,
spol. s r.o., spočívajúcu v zmene čl. III nasledovne:
„Článok III
Základné imanie a výška vkladu spoločníka:
(1) Základné imanie spoločnosti predstavuje peňažný vklad vo výške 878 194,00 EUR
(osemstosedemdesiatosemtisícstodeväťdesiatštyri eur), je splatené v plnom rozsahu.
(2) Výška vkladu spoločníka: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vo výške 878
194,00 EUR (osemstosedemdesiatosemtisícstodeväťdesiatštyri eur).“
2. návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
spočívajúcu v zmene čl. I, bod 5 nasledovne:
„5) Základné imanie a výška vkladu spoločníka:
a) Základné imanie spoločnosti predstavuje peňažný vklad vo výške 878 194,00 EUR
(osemstosedemdesiatosemtisícstodeväťdesiatštyri eur), je splatené v plnom rozsahu.
b) Výška vkladu spoločníka: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vo výške 878
194,00 EUR (osemstosedemdesiatosemtisícstodeväťdesiatštyri eur).“

Dôvodová správa
Spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom: Primaciálne nám. 1, 811
01 Bratislava, IČO: 35738880 (ďalej len „MPS“ alebo „spoločnosť“) 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.
Navrhuje sa, aby hlavné mesto SR Bratislava ako jediný spoločník spoločnosti vložilo
do základného imania spoločnosti peňažný vklad vo výške 345.000,- EUR a to za účelom
kúpy vybavenia pre kontrolu parkovania (napr. kontrolné automobily, parkomaty, rampové
systémy).
Zároveň 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 878 194,00 EUR
(osemstosedemdesiatosemtisícstodeväťdesiatštyri 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.

