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S p r á v a 
o hospodárení spoločností  s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

za rok 2006 
 
 
 

Dlhodobý finančný majetok  mestskej časti Bratislava- Staré Mesto  v roku 2006  
tvorili vklady v spoločnostiach : 
 

 
Názov  Schválené  

uznes.č. 
Zákl. imanie  
pri založení  

v tis.Sk  

Zákl. imanie  
 aktuálny stav 

v tis. Sk   

Podiel  
mestskej časti  

R.B.I.spol. s r.o.     7/1994 75 000 51 360 100 % 
Bratislavská 
parkovacia 
služba s. r. o  

139/1995     100         200  20 % 

SNP  Invest a.s. 163/2000 23 290 28 290 100 % 
TV CENTRUM 
 s. r. o   

    7/2006     200     200   20 % 

 
 
 
 

R.B.I. spol. s  r. o 
Spoločnosť vznikla  2.2.1994 zápisom do Obchodného registra Obvodného súdu Bratislava I. 
Od  28.2.2001 je jediným spoločníkom tejto spoločnosti  mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto. 
Výška vkladu spoločníka :        51 360 000  Sk  
Splatené :                                   51 360 000  Sk  
 
Spoločnosť v roku 2006 pokračovala  v správe nehnuteľností, poskytovaní služieb spojených  
so správou nehnuteľností, t.j . v plnení  úloh, ktoré tvoria základný predmet jej činnosti  a sú  
v súlade s účelom na ktorý bola zriadená.  
Riadenie spoločnosti bolo  orientované do základných oblastí : 
a) technicko-prevádzková  (údržba, opravy nehnuteľností a zariadení, dodávka služieb pre  
                                             vlastné a spravované objekty ) 
 
b) obchodno-právna   ( marketing, riešenie obsahu nájomných zmlúv, riešenie sporov  
                                     v súvislosti s nájmom ) 
 
c) finančno-ekonomická  ( zabezpečenie  evidencie a účtovníctva, vymáhanie pohľadávok,  
                                            sledovanie  nákladovosti, riadenie finančných tokov  a splácania 
                                             úveru ). 
 
V roku 2006 spoločnosť spravovala obecný majetok – bytové domy, Amfiteáter na Súbežnej 
ul. č. l  a budovu bývalej Základnej školy na Lazaretskej  ul. 
V oblasti obchodnej politiky bolo  hlavným zámerom  spoločnosti  zabezpečiť nájomcov 
do všetkých vlastných priestorov. V roku 2006  bola dosiahnutá prenajateľnosť na 98,9%. 
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Preh ľad o vývoji významných položiek  nákladov a výnosov  v tis. Sk  
       
Ukazovateľ      2005 2006 Index 
              
Výnosy celkom      41 812 58 384 139,6 
výnosy zo služieb     31 980 33 223 103,9 
v tom za správu     743 730 98,3 
ostatné prevádzkové výnosy    2 371 149   
finančné výnosy    7 462 24 577 329,3 
zúčtovanie rezerv     45 180   
Náklady celkom      41 116 40 089 97,5 
v tom :           
materiálové náklady     1 405 1 733 123,3 
služby     3 470 2 825 81,4 
osobné náklady     1 978 2 000 165,3 
dane a poplatky     1 015 1 018 101,1 
odpisy     12 631 12 431 98,4 
ostatné prevádzkové náklady    453 407 89,8 
úroky      19 495 17 599 90,3 
iné finančné náklady     524 588 112,2 
tvorba rezerv    180 138 76,6 
mimoriadne náklady      10 4   
            
Hospodársky 
výsledok (zisk)    696 18 295   
 
Obstarávacia hodnota nehnuteľného majetku spoločnosti sa medziročne nezmenila ,  
predstavuje  388 537 tis. Sk. Pokles zostatkovej hodnoty budov je spôsobený odpismi  
a rastom oprávok. Zostatková účtovná  hodnota piatich budov a pozemkov je výrazne  
nižšia ako hodnota , ktorá by bola vyčíslená znaleckým posudkom. 
 
Základné imanie  zostáva  v rovnakej  výške, t.j.  51 360 tis. Sk . Touto hodnotou bol 
ocenený majetok  - päť budov  pri vstupe  zahraničného spoločníka  do spoločnosti  
v roku 1995. 
Vlastné imanie  je vo výške  5 629 tis. Sk , čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom  
významný nárast, keďže v roku 2005 malo  zápornú hodnotu (- 12 665 tis. Sk).   
 
Cudzie zdroje  medziročne poklesli  o 32 195 tis. Sk, čím sa znížila celková zadĺženosť  
spoločnosti. Hlavné položky cudzích zdrojov sú  bankový úver a pôžička od mestskej  
časti. Pôžička od mestskej časti  prijatej v roku 2000 vo výške  25,0mil. Sk  je splatná do  
l0 rokov s tým, že splácanie bolo zmluvne dohodnuté  od roku 2006. (prvá splátka vo výške  
2,0 mil. Sk  bola však mestskej časti  zaplatená už v roku 2005). 
Ťažiskom cudzích zdrojov je úver  od zahraničnej banky. Úverová zaťaženosť  vo výške  
437 mil. Sk  v roku 2001  poklesla  na 259 mil. Sk. 
 
Finančný plán spoločnosti na roky 2006 – 2008 predpokladal pre rok 2006 dosiahnutie zisku  
vo výške 14 262 tis. Sk. Skutočnosť bola o 4 033 tis. Sk vyššia.  
Vzhľadom na prenajatosť a výšku nájomného, ktorá zodpovedá situácii na trhu s nehnuteľ- 
nosťami, nie je predpoklad  zvýšenia výnosov z tejto činnosti.  
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Bratislavská parkovacia služba, s r.o  
Spoločnosť vznikla  11.4.1996 zápisom do Obchodného registra  Okresného súdu Bratisla- 
va I. 
Výška vkladu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto            40 000  Sk 
Výška vkladu  Ing. Poloma Peter                                         160 000 Sk 
Vklady obidvoch spoločníkov sú splatené.  
      Spoločnosť v rámci  predmetu činnosti  aj v roku 2006   zabezpečovala : 

- realizáciu parkovacej politiky v mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, 
- dopravno-inžinierske činnosti,  

      -     dopravné prieskumy, ich vyhodnotenia a analýzy, 
- vypracovanie  koncepcie úprav parkovacích podmienok pre rozšírenie územia Zóny. 
 

Hlavnou činnosťou  spoločnosti je poskytovanie parkovacích služieb: 
- zabezpečovanie a údržba vodorovného a zvislého značenia, 
- zabezpečovanie čistenia  parkovacích miest, 
- zabezpečovanie zimnej údržby parkovacích miest,  
- kontrola platobnej disciplíny a parkovania,  
-distribúcia jednorázových  parkovacích  kariet uličnými predajcami. 
 
Na základe požiadavky spoločnosti  M Pay – Slovakia, s.r.o  sa Bratislavská parkovacia  
služba, s r. o podieľala na skúšobnej prevádzke  platenia parkovacích služieb prostred- 
níctvom    mobilného telefónu v mesiacoch  november 2006 až január 2007. 
 
Prehľad základných ukazovateľov hospodárenia  
                                                                    (v tis. Sk)  
Ukazovate ľ   2005 2006 Index 
            
Výnosy celkom    45 065 53 856 119,5 
Náklady celkom    42 384 47 934 113,1 
z toho :osobné náklady  10 089 10 416 103,2 
Hospodársky výsledok - zisk  2 681 5 922 220,8 
 
Spoločnosť v priebehu roka 2006 zamestnávala 16 zamestnancov.  
V roku 2007 boli na účet mestskej časti poukázané finančné prostriedky vo výške  
1185 tis. Sk, čo predstavuje  20% podielu na zisku  za rok 2006. 
 
SNP Invest, a.s 
Spoločnosť vznikla 22.1.2001 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratis- 
lava l.  100% - ným akcionárom  je mestská časť Bratislava – Staré Mesto.  
Spoločnosť bola založená nepeňažným vkladom akcionára, ktorý má formu  technických  
projektov a štúdií. 
Základné imanie predstavuje výšku  28 290 000 Sk.  
Zámerom akcionára bola realizácia projektu „Revitalizácia  Nám. SNP Bratislava.“ 
Vzhľadom na to, že projekt nie je možné zrealizovať  bez súčinnosti s hlavným mestom  
SR Bratislava, a to najmä z dôvodu,  že pozemky, ktorých sa projekt týka sú v jeho 
vlastníctve, nemá existencia  tejto obchodnej spoločnosti pre mestskú časť opodstatnenie. 
Obchodná spoločnosť v roku 2006 rovnako ako v roku 2005 nevykazovala žiadnu činnosť.    
Dozorná rada  dňa 22.6.2006 po prerokovaní výročnej správy  za rok 2005   odporučila 
valnému zhromaždeniu ponúknuť všetky akcie spoločnosti  SNP Invest, a.s.  Hlavnému mestu 
SR Bratislave za  cenu 25,0 mil. Sk. 
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Návrh na schválenie odpredaja akcií mestskej časti Bratislava- Staré Mesto  v spoločnosti  
SNP Invest, a.s. prerokovalo miestne zastupiteľstvo  dňa 27. marca 2007. 
Uznesením č. 14/2007  odpredaj  100% akcií  Hlavnému mestu SR Bratislave za cenu  
25,0 mil. Sk schválilo.  Prevod  doposiaľ zrealizovaný nebol.  
 
TV CENTRUM s.r.o  
Spoločnosť  bola založená  spoločenskou zmluvou dňa 30.8.2005.  V Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I bola zaregistrovaná  23.9.2006. Rozhodnutie  Rady pre vysie- 
lanie a retransmisiu  č. T/178/2006 bolo vydané 28.1.2006. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo vstup mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto do spoločnosti TV Centrum, s.r.o  uznesením č. 7/2006  dňa 21.2. 
2006. 
 Predmetom činnosti  obchodnej spoločnosti je : 
- prieskum trhu a verejnej mienky 
- poradenská činnosť  
- reklamná činnosť  
- výroba, distribúcia a predaj zvukovo-obrazových záznamov a nosičov     
 
 
Prehľad základných ukazovateľov hospodárenia 
                                                                                  (v tis. Sk) 
Ukazovate ľ    2005 2006 
          
Výnosy celkom   0 2 833 
Náklady celkom   197 2 702 
z toho : osobné    0 200 
Hospodársky výsledok (+  -)         -197  131 
 
Náklady prevádzkovej činnosti podľa druhu  uvádza spoločnosť  k 31.12.2006: 
l. projektové práce                               880 tis. Sk  
2.právne, ekonomické,  poradenstvo     67 tis. Sk  
3.nájomné                                             413 tis. Sk 
4.umelecké výkony- odmeny                310 tis. Sk  
 
Vykázanú stratu z roku 2005 spoločnosť preúčtovala  na účet – neuhradená strata z minulých  
rokov. K 31.12.2006 vykazuje spoločnosť pohľadávky vo výške  568 tis. Sk a záväzky vo  
výške 533 tis. Sk. 
 
Obchodná spoločnosť za rok 2006  výročnú správu nevypracovala. Informácia bola 
spracovaná z podkladov – Výkaz ziskov  a strát  k 31.12.2006 a poznámok k účtovnej  
závierke.  
 
 


