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Návrh uznesenia

Miestna rada

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 


A:	schváliť
	
	zrušenie obchodnej spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992, a jej vstup do likvidácie 


	vymenovanie Mgr. Jany Biharyovej, za likvidátorku spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992



B:	poveriť
starostu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
aby, uskutočnil právne úkony, súvisiace so zrušením a likvidáciou spoločnosti podľa časti A: tohto uznesenia



	s pripomienkami


	bez pripomienok























DÔVODOVÁ  SPRÁVA

Základné informácie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na svojom zasadnutí dňa 26.06.2012 uznesením č. 11/37 schválilo založenie spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. (ďalej v texte len „spoločnosť“), ktorej zakladateľom a jediným spoločníkom je mestská časť.

Na základe uvedeného uznesenia bola dňa 21.09.2012 spoločnosť založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.08.2012 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu                Bratislava I v oddiele Sro, vložka č. 84233/B. Základné imanie spoločnosti tvorí peňažný vklad mestskej časti vo výške 5 000,00 €. K dnešnému dňu zakladateľská listina menená nebola. Dňa 22.12.2014 bolo, v súlade s ustanovením § 132 ods. 1 a § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka, prijaté rozhodnutie jediného spoločníka, ktorým boli vymenovaný noví konatelia spoločnosti, a to:
	Ing. Pavla Galamboša z dôvodu vzdania sa funkcie konateľa, ktoré nadobudlo právne účinky dňom 05.12.2014, nahradil JUDr. Branislav Olšák, 

Ing. Martina Böhma z dôvodu vzdania sa funkcie konateľa, ktoré nadobudlo právne účinky dňom 22.12.2014, nahradila Mgr. Jana Biharyová.

Predmet činnosti spoločnosti, tak ako je tento zapísaný v obchodnom registri, je nasledovný:
	prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti;

prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iným než základných služieb spojených s prenájmom;
	sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb;
	reklamné a marketingové služby.

Aktuálna právna úprava a postup pri zrušení spoločnosti a jej likvidácia
Právna úprava zrušenia a zániku obchodnej spoločnosti je upravená v § 68 a nasl. Obchodného zákonníka. K zániku spoločnosti dochádza až dňom jej výmazu z obchodného registra s tým, že zániku obchodnej spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

Likvidácia obchodnej spoločnosti nie je potrebná v zákonom taxatívne stanovených prípadoch (§ 68 ods. 2 Obchodného zákonníka), a to:
	ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu,

ak spoločnosť nemá žiaden majetok, 
ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,
ak bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, 
ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, 
ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok. 
 
Spoločnosť vstúpi do likvidácie ku dňu svojho zrušenia a po dobu likvidácie bude používať obchodné meno s dodatkom „v likvidácií“. Likvidáciu vykonáva v zásade štatutárny orgán ako likvidátor. Za výkon svojej pôsobnosti zodpovedá v rovnakom rozsahu ako štatutárny orgán. Úlohou likvidátora bude stanoviť rozsah majetku, záväzkov a pohľadávok spoločnosti a robiť v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Jeho povinnosťou je zverejniť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie s výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a dotknuté orgány prihlásili svoje pohľadávky, príp. iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než tri (3) mesiace. Existujúce zmluvné vzťahy ukončí buď formou výpovede zmluvy alebo dohodou a zrealizuje archívnu činnosť (triedenie a usporiadanie registratúrnych záznamov, zabezpečenie archivácie dokumentov trvalej hodnoty v príslušnom archíve, uloženie ostatných dokumentov po stanovenú dobu v súčinnosti s mestskou časťou).

Ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie likvidátor zostaví likvidačnú účtovnú súvahu a ku dňu skončenia likvidácie zostaví účtovnú závierku a predloží ju mestskej časti – ako jedinému spoločníkovi na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie (likvidačného zostatku). Po uspokojení všetkých známych veriteľov spoločnosti môže byť mestskej časti poskytnuté plnenie z likvidačného zostatku.

Po obdržaní súhlasu príslušného daňového úradu a v lehote do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a prípadného návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, podá likvidátor registrovému súdu návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Obchodná spoločnosť ako právny a ekonomický subjekt zanikne až ku dňu výmazu z obchodného registra, kedy v zmysle Obchodného zákonníka prestane byť právnickou osobou, t. j. stratí spôsobilosť na práva a povinnosti. 





