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N Á V R H    U Z N E S E N I A:  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

A. b e r i e  n a   v e d o m i e 

 

vzdanie sa funkcie konateľov Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 

Bratislava, IČO: 46 816 992, evidencia obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 

č. 84233/B (ďalej „obchodná spoločnosť“), a to Ing. Andreja Árvu a JUDr. Richarda Mikulca   

 

B. v y m e n ú v a  

 

na návrh starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za konateľov obchodnej spoločnosti  

- poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto : .............. 

- poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto : .............. 

 

C. b e r i e  n a   v e d o m i e 

 

že po schválení uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, č.  33/18.1 zo 

dňa 14.12.2021, ktorým bola zrušená obchodná spoločnosť, bol za likvidátora obchodnej spoločnosti 

ustanovený JUDr. Rastislav Velček, zamestnanec mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,  

 

D. 1.  s ch v a ľ u j e     
 

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť: Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so 

sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 v zmysle § 10 ods. 6  zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v maximálnej sume 

3 000,- eur, a to za nasledujúcich podmienok:            

a)   návratná finančná výpomoc bude poskytnutá  s ročným úrokom vo výške 6 %, vzťahujúcim sa na celkovú 

poskytnutú sumu, 

b)  Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. môže návratnú finančnú výpomoc čerpať formou čiastkových 

transferov alebo ju prijať jediným transferom v maximálnej výške 3000,-eur, spoločnosť rovnako môže 

návratnú finančnú výpomoc splácať formou čiastkových splátok alebo ju splatiť jedinou splátkou vo výške 

celkovej dlžnej sumy, 

c)   najneskorší termín splatnosti je 31. december 2023, 

d)   návratná finančná výpomoc bude poskytnutá formou finančnej operácie v súlade so znením § 10 ods. 6  

zákona č. 583/2004 Z. z., a to - z prostriedkov rezervného fondu MČ Bratislava–Nové Mesto. 

e)   Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. môže poskytnutú návratnú finančnú výpomoc používať 

výhradne na úhradu nákladov spojených s jej zrušením a likvidáciou (vrátane preddavku na likvidáciu), 

úhradou súdnych a iných  poplatkov, vrátane úhrady nákladov spojených s vedením účtovníctva a obdobných 

nákladov nevyhnutných pre fungovanie obchodnej spoločnosti do jej zániku s likvidáciou 

  

D.2.   s p l n o m o c ň u j e     
starostu k podpisu zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci Novomestskej parkovacej spoločnosti, 

s.r.o. v zmysle predmetnej dohody medzi MČ a spoločnosťou a schváleného uznesenia MZ MČ BANM. 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 

 

 

 

 

 

 

 

 



D Ô V O D O V Á   S P R Á VA : 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, svojim uznesením č.  33/18.1 zo dňa 

14.12.2021 schválilo zrušenie Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 

Bratislava, IČO: 46 816 992, evidencia obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 

č. 84233/B (ďalej „obchodná spoločnosť“). 

 

Dňa 27.12.2021 bolo do podateľne miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto doručené 

oznámenie Ing. Andreja Árvu o vzdaní sa funkcie konateľa k 01.01.2022 v obchodnej spoločnosti 

Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. v zmysle § 66 Obchodného zákonníka a dňa 05.01.2022 bolo 

rovnakou cestou doručené oznámenie JUDr. Richarda Mikulca o vzdaní sa funkcie konateľa k 05.01.2022 v 

obchodnej spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. v zmysle § 66 Obchodného zákonníka. 

 

Podľa § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

„Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh 

starostu vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb".  

 

V zmysle § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo 

stanovy neurčujú inak, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený 

vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie.  

 

Vzdanie sa funkcie konateľov obchodnej spoločnosti nadobudne účinnosť až dňa 08.02.2022 keď 

miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Nové Mesto bude zasadať na svojom riadnom 

zasadnutí.  

 

V zmysle § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave návrh 

na vymenovanie konateľov predkladá starosta mestskej časti a jeho schválenie je v pôsobnosti miestneho 

zastupiteľstva. V čase spracovania tohto materiálu neboli známe konkrétne návrhy do funkcií konateľov 

obchodnej spoločnosti, ktoré by mali byť do funkcií konateľov na základe schválenia miestneho zastupiteľstva 

vymenované. 

 

V súlade s časťou B. uznesenia č.  33/18.1 zo dňa 14.12.2021 bol za likvidátora obchodnej spoločnosti 

ustanovený JUDr. Rastislav Velček, zamestnanec mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Ustanovený 

likvidátor vyzval emailom zo dňa 21.01.2022 súčasných konateľov obchodnej spoločnosti : 

 

„V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Nové Mesto som bol dňa 11.01.2022 

ustanovený pánom starostom Mgr. Rudolfom Kusým za likvidátora Novomestskej parkovacej spoločnosti, 

s.r.o., Hálkova 11, 83103 Bratislava, IČO: 46 816 992. 

Podľa § 75 ods. 1 Obchodného zákonníka „Ak likvidátora ustanovia spoločníci alebo príslušný orgán 

spoločnosti, pred zápisom likvidátora do obchodného registra je spoločnosť povinná zložiť do úschovy u 

notára podľa osobitného predpisu preddavok na likvidáciu.“  

Podľa § 75 ods. 4 Obchodného zákonníka „Výšku preddavku na likvidáciu za výkon funkcie likvidátora 

ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“  

Týmto všeobecne záväzným právnym predpisom je Vyhláška č. 193/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o 

likvidácii, pričom výška preddavku na likvidáciu je 1500 Eur (§ 3:  „Preddavok na likvidáciu je 1 500 eur.“). 

Súčasne bude nutné po zložení preddavku na likvidáciu vo výške 1500€, ktorá musí byť zložená do úschovy u 

notára, uhradiť aj súdny poplatok za podanie návrhu na zápis likvidácie a likvidátora do obchodného registra 

vo výške 48,75€. 

V tejto súvislosti Vás žiadam o zabezpečenie zloženia preddavku na likvidáciu do úschovy u notára, a 

informáciu o tom, že disponujete aj prostriedkami na úhradu príslušného súdneho poplatku. 

Rovnako prosím o kontakt na Vašu účtovníčku.“ 

 

Do dňa spracovanie tohto materiálu nebola ustanovenému likvidátorovi predložená informácia o zložení 

preddavku na likvidáciu do úschovy notárovi, ani poskytnutá informácia o dispozícii finančnými 



prostriedkami na úhradu príslušného súdneho poplatku. To vedie k záveru, že obchodná spoločnosť týmito 

finančnými prostriedkami nedisponuje. 

 

Vzhľadom na to, že návrh na zápis likvidácie obchodnej spoločnosti a likvidátora obchodnej spoločnosti 

vyžaduje dispozíciu týmito prostriedkami, navrhuje sa poskytnúť obchodnej spoločnosti návratnú 

finančnú výpomoc v celkovej maximálnej výške 3000 €, ktorá bude použitá na úhradu nákladov 

spojených s jej zrušením a likvidáciou (vrátane preddavku na likvidáciu), úhradou súdnych a iných  

poplatkov, vrátane úhrady nákladov spojených s vedením účtovníctva a obdobných nákladov 

nevyhnutných pre fungovanie obchodnej spoločnosti do jej zániku s likvidáciou.  

 

Okrem potreby vymenovania nových konateľov, vyčlenenia finančných prostriedkov spojených 

s likvidáciou bude pred nutné, aby sa spoločnosť vysporiadala s : 

 

- so schválenou zmenou v osobách v dozornej rade obchodnej spoločnosti, ktorá nebola zo strany 

obchodnej spoločnosti do dnešného dňa doriešená (zmena člena dozornej rady pána poslanca Troiaka, 

za pána poslanca Lovicha), 

- vysporiadanie sa s ústne predloženými požiadavkami zo strany bývalého zamestnanca obchodnej 

spoločnosti vo veci nevydaných gastrolístkov a preverenie týchto tvrdení na základe údajov obchodnej 

spoločnosti, 

- s ďalšou možnou využiteľnosťou obchodnej spoločnosti pre iné možné zámery jej fungovania v rámci 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

 

 

 


