
 
Správa  

o  výsledku kontroly hospodárenia v spoločnosti Staromestská, a.s. 
v roku 2014 a v I. polroku 2015 

 
 

 
 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na II. polrok 2015 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 70/2015 
z 23.06.2015 (kontrola doplnená poslancami MZ) bola vykonaná kontrola hospodárenia 
v spoločnosti Staromestská a.s. v roku 2014 a I. polroku 2015.  
 
I.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
I.1 Základné údaje 
I.1.1 Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly 

- Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
- Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších 

predpisov, 
- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
- Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
- Usmernenie k niektorým ustanoveniam zákona č. 5202/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Finančný spravodajca 
č. 2/2003 

- Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
- Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 
- ostatné súvisiace právne normy,  

 
I.1.2 Interné predpisy doložené ku kontrole 

- Smernica pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, účinná od 
01.10.2014 

- Rozhodnutie č. 76/2014 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 08.10.2014 
o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v subjektoch 
hospodárenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  k 31.12.2014 

- Rozhodnutie č. 52/2015 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 12.10.2015 
o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v subjektoch 
hospodárenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2015 

- Opatrenie č. 4/2009 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 23.09.2009 
ktorým sa určuje spôsobom evidencie majetku  

- Opatrenie č. 3/2015 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 22.04.2015 
ktorým sa určuje spôsob evidencie majetku  
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I.1.3 Podklady doložené ku kontrole 

- došlé faktúry od č. 21140001 po číslo 21140244 
- pokladňa 1 – 12 (PPD 2214001 – 22140101; VPD23140001 – 23140183) 
- odoslané faktúry od č. 20140001 - 20140119  
- Inventarizačný súpis účtov (6 strán) od 01.01.2014 do 31.12.2014, dátum tlače: 

16.02.2015 
- Inventúrne súpisy k 31.12.2014:  
- Vyhlásenie hmotne zodpovednej osoby za majetok z 30.12.2014 
-  Príkaz štatutárneho zástupcu organizácie č. III/2014 z 22.12.2014 
-  Zoznam DHIM k 31.12.2014 
-  Zoznam kariet majetku – inventúra 
-  Inventúrny súpis k 31.12.2014 z 31.12.2014 
-  Inventúrny súpis k 31.12.2014 
-  Pokladničná kniha december 2014 
-  Inventarizačný zápis k 31. december 2014  
- Inventúrne súpisy účtov k 31.12.2014: 
-  Účtovná zostatková hodnota televíznej techniky k 31.12.2014 z 05.02.2015 
-  Inventarizácia pokladne k 31.12.2014 z 31.12.2014 
-  VÚB Banka – účtovný zostatok k 31.12.2014 
-  ČSOB – výpis z účtu (číslo výpisu 23/2014) 
-  Zoznam vydaných faktúr – Úhrady k 31.12.2014, dátum tlače: 16.2.2015 
-  Saldokonto podľa ZDROJ/DOKLAD nespárované zápisy – 7 strán 
-  Zoznam prijatých faktúr – Úhrady ku dňu 16.02.2015, dátum tlače: 16.02.2015 
-  Saldokonto podľa ZDROJ/DOKLAD nespárované zápisy – 3 strany 
-  Hlavná kniha analytickej evidencie od 01.01.2014 do 31.12.2014 – nevyfakturované 

dodávky 
-  Hlavná kniha analytickej evidencie od 01.01.2014 do 31.12.2014 – krátkodobé 

rezervy 
-  Sumarizácia položiek miezd firmy za mesiac 12/2014 
-  Sumarizácia položiek miezd firmy za mesiac 12/2014 
-  Mesačný výkaz poistného a príspevkov za obdobie 122014 
-  Union zdravotná poisťovňa – výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné 

poistenie  
-  Dôvera – výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie 
-  Všeobecná zdravotná poisťovňa – výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné 

poistenie 
-  Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa zákona  č. 595/2003 

z.z. o dani z príjmov v z.n.p. z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý 
je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom 
bonuse za uplynulý kalendárny mesiac 

-  Daňové priznanie daň z pridanej hodnoty 
-  Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 
-  Hlavná kniha analytickej evidencie od 01.01.2014 do 31.12.2014 – náklady budúcich 

období 
-  Hlavná kniha analytickej evidencie od 01.01.2014 do 31.12.2014 – NBO PZP 
-  Hlavná kniha analytickej evidencie od 01.01.2014 do 31.12.2014 – výnosy budúcich 

období 
-  Obchodný register na internete 
-  ČSOB – výpis z účtu 44861200/7500  
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-  Hlavná kniha analytickej evidencie od 01.01.2014 do 31.12.2014 – záväzky zo 
sociálneho fondu 

-  Hlavná kniha analytickej evidencie od 01.01.2014 do 31.12.2014 – ostatný dlhod. 
záv. úver 

- Inventúra majetku Spoločnosti Staromestská a.s. Bratislava, Vajanského nábrežie 8, 
811 02  Bratislava – k 31.12.2013 

o Inventarizačný súpis účtov (dátum tlače 29.1.2014) – 2 strany 
o Inventarizačný súpis majetku  
o  Zoznam majetku 
o  Predvaha – 2 strany 
o  Hlavná kniha analytickej evidencie – záväzky – zápočty, osatné 
o  Zoznam kariet majetku – inventúra od01.01.2013 do 31.12.2013 
o  Hlavná kniha analytickej evidencie od 01.01.2013 do 31.12.2013 – záväzky 

Staré Mesto 
- Stanovy – úplné znenie k 14.05.2013 obchodnej spoločnosti Staromestská a.s. zo 

14.05.2013 
 

I.1.4 Podklady použité pri kontrole 
- Zakladateľská listina 
- Stanovy 
- Notárske zápisnice 
- Uznesenia MZ 
- Živnostenské oprávnenia 
- Licencia 
- Valné zhromaždenia - uznesenia 
- Predstavenstvo - zápisnice 
- Dozorná rada - zápisnice 
- Základné imanie – majetok spoločnosti - podklady 
- Výpis z ORSR 
- Inventarizácia majetku k 31.12.2014 
- Zmluvy uzavreté v r. 2014 a I. polroku 2015 

 
II.  AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ 
II.1    Základné ustanovenia 
Pravidlá vzniku a činnosti akciových spoločností vo všeobecnosti upravuje zákon č. 513/1991 
Zb. v z.n.p. vo svojich 4 častiach: 
Prvá časť – všeobecné ustanovenia (§ 1 - § 55) 
Druhá časť – obchodné spoločnosti a družstvo (§ 56 - § 260) 
Tretia časť – obchodné záväzkové vzťahy (§261 - § 755) 
Štvrtá časť – spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia (§ 756 - § 775) 
Zákonné podmienky z uvedeného Obchodného zákonníka boli prenesené do Zakladateľskej 
listiny, Stanov a ostatných predpisov, podľa ktorých by mala akciová spoločnosť 
Staromestská a.s. postupovať pri svojej činnosti.  
 
II.2    Založenie spoločnosti 
§ 57 zák. č. 513/1991 Zb. 
(1) Ak z iných ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, zakladá sa spoločnosť 
spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov zakladateľov 
musí byť úradne overená.  
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(2)  Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. 
Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k spoločenskej 
zmluve.  
(3) Ak tento zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu 
nahrádza zakladateľská listina. Zakladateľská listina musí obsahovať rovnaké podstatné časti 
ako spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva.  
§ 162 zák. č. 513/1991 Zb. v z.n.p. Založenie a vznik spoločnosti 
(1) Spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja 
alebo viacerí zakladatelia. 
(2) Ak spoločnosť zakladajú dvaja alebo viacerí zakladatelia, uzavrú zakladateľskú zmluvu. 
Ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, nahrádza zakladateľskú zmluvu zakladateľská 
listina. Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina musí sa vyhotoviť vo forme 
notárskej zápisnice o právnom úkone. Súčasťou zakladateľskej zmluvy a zakladateľskej 
listiny je návrh stanov.  
(3) Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 25 000 eur.  
 
§ 163 zák. č. 513/1991 Zb. Zakladateľská zmluva 
(1) Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina musí obsahovať:  
a) obchodné meno, sídlo a predmet podnikania (činnosti, 
b) navrhované základné imanie,  
c) počet akcií, ich menovitú hodnotu, formu a podobu; ak sa majú vydať akcie rôznych 
druhov, ich názov a opis práv s nimi spojených; údaj o obmedzení prevoditeľnosti akcií, ak 
majú byť vydané akcie na meno, ktorých prevoditeľnosť je obmedzená,  
d) emisný kurz, za ktorý spoločnosť akcie vydáva,  
e) počet akcií, ktoré upisujú jednotliví zakladatelia,  
f) určenie predmetu nepeňažného vkladu a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad 
započítava za plnenie emisného kurzu akcií, ktoré zakladateľ upísal, ak sa zakladateľ zaväzuje 
vložiť do spoločnosti nepeňažný vklad, 
g) určenie správcu vkladov podľa § 60 ods. 1, 
h) predpokladané náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom  
 
II.2. 1 Zakladateľská listina  
(z 23.11.2012) 
čl. I. 
Obchodné meno akciovej spoločnosti je: Staromestská a.s. 
čl. II. 
Sídlom akciovej spoločnosti je: Vajanského nábrežie 3. 811 02  Bratislava, Slovenská 
republika. 
čl. III. 
Akciová spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú. 
čl. IV. 
Predmetom podnikania akciovej spoločnosti je: 
1. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností 
2. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb 
3. prenájom garáží a odstavných plôch 
4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností 
5. poradenská činnosť v oblasti nehnuteľností 
6. inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve) 
7. prieskum trhu 
8. poradenská činnosť v oblasti obchodu 
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9. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) 
10. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom  
živnosti (veľkoobchod) 
11. sprostredkovateľská činnosť 
12. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 
13. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 
14. počítačové služby 
15. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 
16. vydavateľská činnosť 
17. prenájom hnuteľných vecí 
18. administratívne služby 
19. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradov 
20. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 
21. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 
22. prevádzkovanie športových zariadení 
23. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 
24. čistiace a upratovanie služby 
25. reklamné a marketingové služby 
26. fotografické služby 
27. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov 
28. prieskum verejnej mienky 
29. ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí 
30. výroba obrazového záznamu spoločenských udalostí na objednávku 
31. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 
prípojného vozidla 
32. vykonávanie odťahovej služby 
33. skladovanie 
34. lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby 
čl. V. 
Základné imanie akciovej spoločnosti predstavuje sumu vo výške 939 055,964951 EUR 
(slovom: deväťstotridsaťdeväťtisíc päťdesiatpäť eur a 964951 milióntin eura). 
čl. VI.  
1. Základné imanie akciovej spoločnosti je rozdelená na 13 ks listinných kmeňových akcií 
znejúcich na meno s nasledovnou menovitou hodnotou:  
akcia č. 1 s menovitou hodnotou 478.888,667597 Eur 
(slovom štyristosedemdesiatosemtisíc osemstoosemdesiatosem eur a 667597 milióntin eura) 
akcia č. 2 s menovitou hodnotou 3,319392 Eur 
(slovom: tri eur a 319392 milióntin eura) 
akcia č. 3 s menovitou hodnotou 3,319392 Eur 
(slovom: tri eur a 319392 milióntin eura) 
akcia č. 4 s menovitou hodnotou 3,319392 Eur 
(slovom: tri eur a 319392 milióntin eura) 
akcia č. 5 s menovitou hodnotou 3,319392 Eur 
(slovom: tri eur a 319392 milióntin eura)  
akcia č. 6 s menovitou hodnotou 3,319392 Eur 
(slovom: tri eur a 319392 milióntin eura) 
akcia č. 7 s menovitou hodnotou 3,319392 Eur 
(slovom: tri eur a 319392 milióntin eura) 
akcia č. 8 s menovitou hodnotou 3,319392 Eur 
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(slovom: tri eur a 319392 milióntin eura) 
akcia č. 9 s menovitou hodnotou 3,319392 Eur 
(slovom: tri eur a 319392 milióntin eura) 
akcia č. 10 s menovitou hodnotou 3,319392 Eur 
(slovom: tri eur a 319392 milióntin eura) 
akcia č. 11 s menovitou hodnotou 3,319392 Eur 
(slovom: tri eur a 319392 milióntin eura 
akcia č. 12 s menovitou hodnotou 393.746,265685 Eur 
(slovom: tristodeväťdesiattritisíc sedemstoštyridsať eur a 265685 milióntin eura) 
akcia č. 13 s menovitou hodnotou 66.387,837749 eur 
(slovom: šesťdesiatšesťtisíc tristoosemdesiatsedem eur a 837749 milióntin eura) 
 
2. Emisný kurz akcií, za ktorý spoločnosť akcie vydáva, je totožný s menovitými hodnotami 
upísaných akcií. 
3. Spoločnosť vydala iba jeden druh akcií, s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné práva. 
Prevoditeľnosť vydaných akcií nie je obmedzená.  
 
čl. VII.  
Celé základné imanie akciovej spoločnosti uvedené v čl. V zakladateľskej listiny bude 
splatené, s tým, že akcionár prevezme 13 ks listinných akcií znejúcich na meno s menovitou 
hodnotou podľa čl. VI. zakladateľskej listiny. Emisný kurz akcií č. 1 až 12 je splatený v plnej 
výške. Splatenie emisného kurzu akcie č. 13: jediný akcionár splatil 30 % menovitej hodnoty 
upísanej akcie č. 13 dňa 04.03.2002. Zvyšnú časť emisného kurzu upísanej akcie je povinný 
zaplatiť do 3 mesiacov odo dňa jej upísania na bankový účet spoločnosti  
čl.  VIII. 
Zakladateľ splatí základné imanie akciovej spoločnosti nepeňažným vkladom, a to 
nasledujúcimi hodnotami vzťahujúcimi sa k projektu „Revitalizácia Námestia SNP 
v Bratislave“. 

- Štúdia dopravy 
- Počítačový model a vizualizácia Námestia SNP 
- Dopravno-urbanistická štúdia, 
- Výsledky geologických prác a prieskumov 
- Výsledky geodetických prác 
- Úvodná štúdia realizovateľnosti projektu 
- Posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie 
- Plán komunikácie 
- Digitálna ortofotomapa 

 
Peňažná hodnota nepeňažného vkladu je 773.086,37 EUR. Nepeňažný vklad je ocenený 
v posudku, ktorý 11. decembra 2000 vypracoval znalec Prof. Ing. Milan Rajňák, DrSc. 
a v posudku, ktorý 11. decembra 2000 vypracoval znalec Ing. Karol Bielik. týmito 
znaleckými posudkami bol nepeňažný vklad ocenený na 773.086,37 EUR. Ocenenia – 
posudky sú prílohou tejto zakladateľskej listiny. Do vzniku spoločnosti spravuje splatený 
nepeňažný vklad zakladateľ.  
 
čl. IX.  
Náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom predstavujú sumu 1.991,64 Eur 
(slovom: tisícdeväťstodeväťdesiatjeden Eur a 64 stotín eura).  
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čl. X.  
Súčasťou zakladateľskej listiny je návrh stanov akciovej spoločnosti.  
 
Úplné znenie zakladateľskej listiny vyhotovilo predstavenstvo akciovej spoločnosti po jej 
posledných zmenách, vyplývajúcich z rozhodnutia jediného akcionára o zmene obchodného 
mena spoločnosti a rozšírení predmetu činnosti spoločnosti.  
 
II.2.1.1 Kontrolné zistenie: 
 Akciová spoločnosť s názvom „Staromestská a.s.“ bola zapísaná do obchodného 
registra 22.11.2012, kedy si udáva aj deň v vzniku. Spoločnosť však vznikla premenovaním 
pôvodnej akciovej spoločnosti „SNP Invest a.s.“, ktorá vznikla podľa zápisu v Obchodnom 
registri 22.01.2001.  
 Z výpisu Obchodného registra Okresného súdu BA 1 sa môžeme dočítať, že sú 
zapísané 2 akciové spoločnosti s rovnakým menom. Odlišujú sa len spôsobom napísania:  
1. Staromestská a.s. 
2. STAROMESTSKÁ a.s. 
 STAROMESTSKÁ a.s. podľa zápisu z 02.12.2006 bola premenovaná na akciovú 
spoločnosť „Bytkomfort – BA, a.s.“. Táto pôvodná spoločnosť vznikla 19.12.1997.  
 Kontrolnému orgánu sa nepodarilo zistiť dôvod, prečo sa v prípade premenovania 
akciovej spoločnosti „SNP Invest a.s.“ zvolil práve názov „Staromestská a.s.“. Je to o to 
nepochopiteľnejšie, keď pôvodná „STAROMESTSKÁ a.s.“, terajší „Bytkomfort – BA a.s.“ 
v minulosti spravoval pre Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto bytový a nebytový fond a aj 
v čase prebiehajúcej kontroly v účtovníctve mestskej časti sú ešte vedené doklady na pôvodné 
meno.  
 Nedostatky súvisiace so založením a.s., jeho základným imaním, majetkom, 
nepeňažným vkladom sú uvádzané v iných kapitolách.  
 
II.2.2 Stanovy, úplné znenie k 14.05.2013 
I. Základné ustanovenia 
§ 1 Založenie akciovej spoločnosti 
§ 2 Obchodné meno spoločnosti 
§ 3 Sídlo spoločnosti 
§ 4  Trvanie spoločnosti 
§ 5 Predmet podnikania spoločnosti 
§ 6 Konanie a podpisovanie v mene spoločnosti 
 
II. Základné imanie spoločnosti a akcie 
§ 7 Základné imanie spoločnosti a akcie 
§ 8 Zvýšenie základného imania spoločnosti 
§ 9 Zníženie základného imania spoločnosti 
 
III. Práva a povinnosti akcionárov 
§ 10 Účasť na valnom zhromaždení 
§ 11 Podiel na zisku 
§ 12 Podiel na likvidačnom zostatku 
§ 13 Ďalšie práva a povinnosti akcionára 
 
IV. Organizácia spoločnosti 
§ 14 Orgány spoločnosti 
A. Valné zhromaždenie 
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§ 15 Postavenie a pôsobnosť valného zhromaždenia 
§ 16 Zvolávanie valného zhromaždenia a účasť na valnom zhromaždení 
§ 17 Uznášaniaschopnosť a rozhodovanie valného zhromaždenia 
B. Predstavenstvo 
§ 18 Postavenie a pôsobnosť predstavenstva 
§ 19 Rozhodovanie predstavenstva 
§ 20 Postavenie a pôsobnosť dozornej rady 
§ 21 Rozhodovanie dozornej rady 
 
V. Hospodárenie spoločnosti  
§ 22 Účtovné obdobie 
§ 23 Ročná účtovná závierka 
 
§ 24 Rezervný fond 
§ 25 Rozdelenie zisku 
 
VI. Zrušenie a likvidácia spoločnosti  
§ 26 Zrušenie spoločnosti 
§ 27 Likvidácia spoločnosti  
 
VII. Záverečné ustanovenia 
§ 28 Zmena a doplňovanie stanov 
 
II.2.2.1  Kontrolné zistenie: 
 Dodržiavanie, resp. nedodržiavanie stanov akciovej spoločnosti je riešené v ďalších 
kapitolách.  
 
II.3. Predmet činnosti 
Predmet činnosti od 22.01.2001 do 21.11.2012: 

- obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností, 
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, 
- prenájom garáži a odstavných plôch, 
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, 
- poradenská činnosť v oblasti  nehnuteľností, 
- inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve), 
- prieskum trhu, 
- poradenská činnosť v oblasti obchodu, 
- kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod), 
- kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom 

živnosti (veľkoobchod), 
- sprostredkovateľská činnosť 

 
Predmet činnosti od 22.11.2012 do 28.03.2013: 

- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,  
- počítačové služby, 
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 
- vydavateľská činnosť,  
- prenájom hnuteľných vecí, 
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- administratívne služby, 
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,  
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, 
- prevádzkovanie športových zariadení, 
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,  
- čistiace a upratovanie služby, 
- reklamné a marketingové služby,  
- fotografické služby,  
- služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov, 
- prieskum trhu a verejnej mienky, 
- ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, 
- výroba obrazového záznamu spoločenských udalostí na objednávku, 
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t 

vrátane prípojného vozidla, 
- vykonávanie odťahovej služby 
- skladovanie 

 
Predmet činnosti od 29.03.2013 do 26.11.2013: 

- lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, 
 
Predmet činnosti od 27.11.2013: 

- prevádzkovanie verejných WC, 
- čistenie kanalizačných systémov, 
- osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek, 
- prípravné práce k realizácii stavby, 
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 
- správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu, 
- finančný leasing 

 
II.3.1  Kontrolné zistenie:  
Porovnaním predmetu činnosti za jednotlivé obdobia, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri 
so živnostenskými oprávneniami, resp. licenciou možno konštatovať, že tieto sú v súlade. 
 
II.4 Živnostenské oprávnenia 
 
Okresný úrad Bratislava I, Medená 2, 814 99 Bratislava, odbor živnostenský a ochrany 
spotrebiteľa, zo dňa 20.12.2000 
sp.č.: ŽO – 2000/82048/00000/SA, reg. č. 4531/2000 

Živnostenský list 
Na základe § 66b v spojení s § 47 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(Živnostenský zákon) v platnom znení a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) sa osvedčuje vznik živnostenského oprávnenia pre: 
Obchodné meno: SNP Invest, a.s. 
Sídlo: Bratislava I. Vajanského nábr. č. 3  
na vykonávanie ohlasovacej živnosti 
1. Obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností 
2. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb 
3. Prenájom garáží a odstavných plôch 
4. Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností 
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5. Poradenská činnosť v oblasti nehnuteľností 
6. Inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve) 
7. Prieskum trhu 
8. Poradenská činnosť v oblasti obchodu 
9. Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) 
10. Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom 
živnosti (veľkoobchod) 
11. Sprostredkovateľská činnosť 
Živnostenský list vydaný na základe žiadosti, ktorú podal SNP Invest, a.s. na Okresný úrad 
Bratislava I, Medená 2, Bratislava dňa 20.12.2000 po preskúmaní splnenia podmienok 
určených zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení.  
 
 
Obvodný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania, Staromestská 6, Bratislava, 
č. ObU-BA-OZP1-2012/54247-2, č. živnostenského registra 101-19791 z 13.11.2012 

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 
Obchodné meno: SNP Invest a.s. 
Právna forma: Akciová spoločnosť 
Sídlo: Vajanského nábrežie 3, 811 02  Bratislava-Staré Mesto 
Pridelené IČO: 35 804 092 
na vykonávanie živnosti 
1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 
2. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 
3. Počítačové služby 
4. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 
5. Vydavateľská činnosť 
6. Prenájom hnuteľných vecí 
7. Administratívne služby 
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 
9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 
10. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 
11. Prevádzkovanie športových zariadení 
12. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 
13. Čistiace a upratovacie služby 
14. Reklamné a marketingové služby 
15. Fotografické služby 
16. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov 
17. Prieskum verejnej mienky 
18. Ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí 
19. Výroba obrazového záznamu spoločenských udalostí na objednávku 
20. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 
prípojného vozidla 
21. Vykonávanie odťahovej služby 
22. Skladovanie 
Vznik živnostenského oprávnenia: 12.11.2012 
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané na základe § 66b ods. 1 v spojení s § 66b ods. 
2 písm. a) podľa § 47 ods. 1 v spojení s § 47 ods. 4 v súlade s § 10  ods. 1 zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  
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Okresný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania, Staromestská 6, Bratislava, 
č. OU-BA-OZP1-2013/13279-2, č. živnostenského registra 101-19791 z 11.11.2013 

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 
Obchodné meno: Staromestská a.s. 
Právna forma: Akciová spoločnosť 
Sídlo: Vajanského nábrežie 3, 811 02  Bratislava-Staré Mesto 
Pridelené IČO: 35 804 092 
na vykonávanie živnosti 
1. Prevádzkovanie verejných WC 
2. Čistenie kanalizačných systémov 
3. Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek 
4. Prípravné práce k realizácii stavby 
5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 
6. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu 
7. Finančný leasing 
Vznik živnostenského oprávnenia: 08.11.2013 
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané na základe § 66b ods. 1 v spojení s § 66b ods. 
2 písm. a) podľa § 47 ods. 1 v spojení s § 47 ods. 4 v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  
 
II.4.1  Kontrolné zistenie: 
Kontrolou vydaných živností zapísaných v Obchodnom registri bolo zistené, že sú riadne 
vydokladované živnostenskými oprávneniami.  
 
II.5 Licencia 
Rada pre vysielanie a retransmisiu Dobrovičova 8, 811 09  Bratislava 
Rozhodnutie č.: TD/105/2013, Správne konanie č.: 480-PLO/D-6034/2012, Bratislava 
29.01.2013 
Doložka právoplatnosti: Rozhodnutie sa stalo právoplatným dňom 19.12.2013 
a vykonateľným dňom 19.02.2013. 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len Rada“) ako orgán príslušný porúdila žiadosť 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby,  doručenú rade 
účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
Staromestská a.s. 
Vajanského nábrežie 3 
811 02  Bratislava 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydala rozhodnutie: 
Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní  

udeľuje 
spoločnosti Staromestská a.s., Bratislava 

licenciu č. TD/105 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok 
(licencia obsahuje I-III časti): 

1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby;  
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, 
2. Názov programovej služby: SMTV (Staromestská televízia) 
3. Jazyk vysielania: slovenský 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 
Radou podľa podania účastníka konania č. 6034/2012 zo dňa 29.11.2012 a dňa 08.01.2013: 
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a) Programová služba (100 %: 
Doplnkové vysielanie – max 10 % 
Programy – min. 90 % (z toho preberaný program 0 % 
B. Programy (100 %): 

1. Spravodajstvo – 2,5 % 
2. Publicistika: 
     2.1 polit. publicistika 2 % 
     2.2 ostatná publicistika – 25 % 
3. Dokumentárne programy 8,5 % 
4. Dramatické programy 8,5 % 
5. Zábavné programy – 5,5 % 
6. Hudobné programy: - 28,5 % 
7. Vzdelávacie programy – 2 % 
8. Náboženské programy – 0,5 % 
9. Detské programy – 17 % 
10. Šport – 0 % 

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) po vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: min.: 55,5 % 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 
osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: CD nosič v požadovanom 
formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov 
gr, divx, mpeg, avi, mp4) 
8. Podiel vysielacieho času po vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 
podľa ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 
28 zákona č. 308/2000 Z z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 
10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný 
systém označovania a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie.  
 
II.5.1  Kontrolné zistenie:  
Rozhodnutie pre pridelenie licencie Radou pre vysielanie a retransmisiu je doložené 
v spisovom materiáli.  
 
II.6 Sídlo spoločnosti 
Vo všetkých dostupných oficiálnych dokumentoch je uvádzané sídlo akciovej spoločnosti 
Staromestská a.s. na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto, t.j. adresa: Vajanského nábr. č. 
3. Bratislava.  
 
II.6.1  Kontrolné zistenie: 
Kontrolnému orgánu sa nepodarilo získať zmluvu, ani iný dokument, na základe ktorého by 
mala akciová spoločnosť vzťah k nehnuteľnosti na Vajanského nábr. č. 3, Bratislava.  
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III.  ORGÁNY SPOLOČNOSTI 
 
III.1 Valné zhromaždenie 
Postavenie valného zhromaždenia  akciovej spoločnosti je upravené v zákone č. 513/1991 Zb. 
v z.n.p., v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj 
v stanovách akciovej spoločnosti. 
Obchodný zákonník 
§ 184 zák. č. 513/1991 Zb. v z.n.p. 
(1) Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Akcionár sa zúčastňuje na valnom 
zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia (ďalej len 
„prítomný akcionár“). Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených 
s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, 
spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení 
zapísal do listiny prítomných skôr. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej 
rady spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak viacerí akcionári udelili písomné 
splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom 
zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.  
(2) Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok v lehote určenej stanovami a zvoláva ho 
predstavenstvo, ak zákon neustanovuje inak, a to spôsobom a v lehotách určených stanovami. 
Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho 
zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, valné 
zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.  
(3) Pri spoločnosti s akciami na meno zasiela predstavenstvo pozvánku všetkým akcionárom 
na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním 
valného zhromaždenia. Pri spoločnosti s akciami na doručiteľa sa uverejňuje v tejto lehote 
oznámenie o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou 
uverejňujúcej burzové správy, ak stanovy neurčujú periodickú tlač s celoštátnou pôsobnosťou. 
Stanovy môžu určiť aj iný spôsob uverejňovania. Spoločnosť zašle doporučeným listom 
majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní valného zhromaždenia v tej istej lehote na 
ním uvedenú adresu a na jeho  náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku 
na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu 
akciu spoločnosti. Verejné akciové spoločnosti sú povinné uverejňovať oznámenie o konaní 
valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové 
správy, pričom verejné akciové spoločnosti s akciami na doručiteľa sú povinné oznámenie 
uverejniť aj v prostriedkoch, ktoré umožnia šírenie oznámenia o konaní valného 
zhromaždenia vo všetkých zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore 
v lehote podľa prvej vety. Náklady spojené so zvolaním a s konaním valného zhromaždenia 
znáša spoločnosť.  
(4) Pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia 
obsahuje aspoň:  
a) obchodné meno a sídlo spoločnosti, 
b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,  
c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie, 
d) program rokovania valného zhromaždenia, 
e) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala 
zaknihované akcie.  
(5) Ak stanovy neurčujú inak, valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla spoločnosti. Miesto, 
dátum a hodina konania valného zhromaždenia sa musia určiť tak, aby čo najmenej 
obmedzovali možnosť akcionárov zúčastniť sa na valnom zhromaždení.  
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(6) Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov,, pozvánka na valné 
zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní musí obsahovať aspoň podstatu  navrhovaných 
zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov 
orgánov spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov 
spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote 
určenej na zvolanie valného zhromaždenia.  
(7) Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za 
členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich 
zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Na práva podľa odseku 6 
a tohto odseku musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo 
v oznámení o konaní valného zhromaždenia.  
(8) Stanovy môžu určiť aj ďalší spôsob, akým je predstavenstvo povinné poskytnúť 
akcionárom návrhy pred konaním valného zhromaždenia. Stanovy môžu tiež určiť, že 
predstavenstvo, prípadne dozorná rada je povinná poskytnúť akcionárom aj ďalšie návrhy 
uznesení, ktoré predkladajú na valné zhromaždenie, a to spôsobom určeným v stanovách. Ak 
sa návrhy predložené predstavenstvom, prípadne dozornou radou na valnom zhromaždení 
odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárom pred konaním valného zhromaždenia 
alebo ak pred konaním valného zhromaždenia predstavenstvo, prípadne dozorná rada 
neposkytla tieto návrhy, nie je dôvodom na vyslovenie neplatnosti týchto uznesení valného 
zhromaždenia, ak tieto skutočnosti predstavenstvo, prípadne dozorná rada na valnom 
zhromaždení vecne odôvodní.  
 
Zákon o obecnom zriadení 
§ 11 ods. (4) písm. l zák. č. 369/1990 Zb. 
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené 
zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh 
starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych 
a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať  majetkovú účasť obce v právnickej osobe. 
 
Stanovy akciovej spoločnosti 
§ 15 ods. (1), podľa ktorého valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. 
§ 15 ods. (2), podľa ktorého do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: 
a) zmena alebo doplnenie stanov, 
b) rozhodnutie o zvýšení alebo o znížení základného imania spoločnosti,  
c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, 
d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou člena dozornej rady prípadne 

voleného podľa § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka,  
e) schválenie ročnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku a určenie tantiém, 
f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné 

papiere a naopak, 
g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti,  
h) rozhodnutie o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti alebo jej premene na inú 

formu obchodnej spoločnosti,  
i) schválenie dlhodobého zamerania rozvoja spoločnosti, 
j) rozhodovanie o odmeňovaní členovi predstavenstva a dozornej rady,  
k) udeľovanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 18 ods. 5 týchto stanov,  
l) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje 

zákon a tieto stanovy.  
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III.1.1  Kontrolné zistenie:  
Nakoľko časť právomocí je rozdelená na akcionára a miestne zastupiteľstvo, v nasledujúcej 
kapitole sú uvedené uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktoré boli prijaté v kontrolovanom období a ktoré sa týkajú akciovej spoločnosti Staromestská 
a.s. 
 
III.1.2  Uznesenia MZ 
Nasledujúce uznesenia sú uznesenia, ktoré prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a tieto priamo, alebo nepriamo súvisia s akciovou spoločnosťou 
Staromestská a.s. 
 
Uznesenie č. 34/2014 z 11.03.2014 (bod č. 20) 
Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 60/2010 na predaj 100 % akcií akciovej spoločnosti SNP Invest a.s. 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zrušuje 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 60/2010 zo dňa 
20.04.2010.  
 
Uznesenie č. 83/2014 z 24.06.2014 (bod č. 11) 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. záverečný účet bežného rozpočtu za rok 2013:  
- reálny prebytok bežného rozpočtu     731 860, 21 Eur 
    záverečný účet kapitálového rozpočtu m.č. za rok 2013: 
- prebytok kapitálového rozpočtu     468 163,88 Eur 
2. prebytok rozpočtu mestskej časti za rok 2013          1 243 119,57 Eur 
3. záverečný účet finančných operácií m. č. za rok 2013 
- prebytok finančných operácií      305 058,74 Eur 
4. prebytok rozpočtu m. č. za rok 2013: 
- reálny prebytok rozpočt. hospodárenia za rok 2013        1 505 082,83 Eur 
5. záverečný účet rezervného fondu m.č. za rok 2013: 
- stav fondu k 31.12.2013             1 977 875,16 Eur 
6. záverečný účet fondu rozvoja bývana m.č. za r. 2013: 
- stav fondu k 31.12.2013             3 526 953,36 Eur 
7. záverečný účet fondu na obnovu budov škôl  
a školských zariadení m.č. za rok 2013: 
- stav fondu k 31.12.2013       83 819,33 Eur 
8. prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2013 
do rezervného fondu mestskej časti             1 505 082,83 Eur 
9. celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bez výhrad  
 
Uznesenie č. 89/2014 z 24.06.2014 (bod č. 17) 
Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. júnu 2014 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
berie na vedomie 
Informáciu o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. júnu 2014.  
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Uznesenie č. 10/2014 – U z 15.12.2014 (bod č. 9/B) 
Návrh na zmenu obsadenia orgánov spoločnosti Staromestská, a.s. 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
starostu mestskej časti 
zvolať ihneď, ale v zmysle obchodného zákonníka valné zhromaždenie Staromestskej, a.s. 
a obmedziť konanie orgánov spoločnosti tak, že od výšky 1000 Eur bude spoločnosť konať 
len so súhlasom valného zhromaždenia, teda so súhlasom starostu.  
 
Uznesenie č. 11/2015 z 19.02.2015 (bod č. 13) 
Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 17.02.2015 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
berie na vedomie 
informáciu o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 17.02.2015.  
 
Uznesenie č. 20/2015 z 31.03.2015 (bod č. 5)  
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2015 – 2017 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Starémesto na rok 2015 takto:  
- výsledok hospodárenia      239 000 Eur 
2. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 na úrovni hlavných kategórií 
100 – daňové príjmy       9 266 000 eur, 
200 – nedaňové príjmy      4 490 151 Eur, 
300 – granty a transfery     6 873 170 Eur, 
500 – prijaté úvery, pôžička a návratné fin. výpomoci               0 Eur, 
600 – bežné výdavky               18 304 276 Eur, 
700 – kapitálové výdavky     3 639 662 Eur,  
800 – výdavkové operácie        0 Eur. 
3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2015 
programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015, 
príspevok do sociálneho fondu organizácií a zariadení mestskej časti vo výške 1,5 % z objemu 
vyplatených platov a miezd; 
B. berie na vedomie 
1. rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 a 2017, 
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
roky 2016 a 2017, 
3. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 a 2017, 
4. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 a 2017; 
C. žiada 
starostu mestskej časti  
predložiť na nasledujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva písomnú informáciu o vývoji 
počtu zamestnancov miestneho úradu obsahujúcu údaje o počte zamestnancov miestneho 
úradu k 15.12.2014, o aktuálnom počte zamestnancov, o plánovanom počte zamestnancov 
k 31.12.2015, o počte zamestnancov miestneho úradu, ktorí od 15.12.2014 rozviazali 
pracovný pomer, o počte zamestnancov, ktorí boli od 15.12.2014 prijatí do pracovného 
pomeru a analýzu možnosti zefektívnenia fungovania miestneho úradu. 
 Termín: 28.04.2015 
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Uznesenie č. 62/2015 z 23.06.2015 (bod č. 4) 
Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2014 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2014 
- reálny prebytok bežného rozpočtu     174 422,19 Eur 
    záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2014 
- reálny schodok kapitálového rozpočtu             - 848 560,40 Eur 
2. schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2014           - 472 907,29 Eur 
3. záverečný účet finančných operácií m. č. za rok 2014  
- prebytok finančných operácií              1 292 544,74 Eur 
4. schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2014           
- reálny prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2014  618 406,53 Eur 
5. záverečný účet rezervného fondu mestskej časti za rok 2014 
- stav fondu k 31.12.2014              3 116 314,84 Eur 
6. záverečný účet fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2014 
- stav fondu k 31.12.2014              2 856 082,56 Eur 
7. záverečný účet fondu na obnovu budov škôl 
a školských zariadení mestskej časti za rok 2014: 
- stav fondu k 31.12.2014        44 437,57 Eur 
8. prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 
- do rezervného fondu, 
- do fondu rozvoja bývania, 
- do fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení 
9. celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bez výhrad.   
III.2  Predstavenstvo 
Činnosť predstavenstva akciovej spoločnosti je upravená v zákone č. 513/1991 Zb. v z.n.p. 
(rozpracovaná v interných dokumentoch a.s. ), ale najmä: 
Obchodný zákonník 
§ 191 zák. č. 513/1991 Zb. v z.n.p. 
(1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná 
v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú 
týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo 
dozornej rady. Pokiaľ stanovy neurčia inak, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý 
člen predstavenstva. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti, a spôsob, 
ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra. 
(2) Stanovy, rozhodnutia valného zhromaždenia alebo dozornej rada môžu obmedziť právo 
predstavenstva konať v mene spoločnosti, alebo tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím 
osobám.  
§ 192 zák. č. 513/1991 Zb. v z.n.p. 
(1) Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti, uloženie výročnej 
správy do zvierky listín, zostavenie a uloženie konsolidovanej účtovnej závierky 
a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti do zbierky listín, ak má spoločnosť takú 
povinnosť, a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú 
závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ktoré je spoločnosť povinná 
vyhotovovať podľa osobitného predpisu, a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát 
v súlade so stanovami. Táto závierka sa zasiela akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno 
najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Ak spoločnosť vydala akcie na 
doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom 
ustanovených zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia. Účtovná 
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závierka sa musí tiež akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote 
ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár, 
ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo 
v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej 
závierka na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Na tieto práva musia byť 
akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného 
zhromaždenia. Stanovy môžu určiť aj ďalší spôsob, ktorým je spoločnosť povinná poskytnúť 
akcionárom účtovnú závierku.  
(2) Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou 
individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou 
výročnú správu vyhotovenú podľa osobitného predpisu. V lehotách určených stanovami, 
najmenej však jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy predkladá predstavenstvo valnému 
zhromaždeniu na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej 
majetku.  
(3) Povinnosť uloženia výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierka a konsolidovanej 
výročnej správy do zbierky listín podľa odseku 1 sa považuje za splnenú ich uložením 
v registri účtovných závierok podľa osobitného zákona.  
§ 193 zák. č. 513/1991 Zb. v z.n.p. 
(1) Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka 
informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj 
predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote 
určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku 
spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. Predstavenstvo je tiež povinné 
bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne 
ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu. 
Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa 
zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie 
k predloženým správam.  
(2) Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata spoločnosti 
presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží 
valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu 
dozornú radu.  
§ 194 zák. č. 513/1991 Zb. v z.n.p. 
(1) Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie z akcionárov alebo iných osôb 
na dobu určenú v stanovách, ktorá nesmie presiahnuť päť rokov. Stanovy môžu určiť, že 
členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada spôsobom v nich uvedeným.  
(2) Orgán, ktorý volí členov predstavenstva, určí zároveň, ktorý z členov predstavenstva je 
predsedom predstavenstva. Ak volí členov predstavenstva dozorná rada, zvolia osoby zvolené 
za prvých členov dozornej rady prvých členov predstavenstva pred podaním návrhu na zápis 
spoločnosti do obchodného registra. Na rozhodovanie prvých členov  dozornej rady sa použije 
primerane ustanovenie § 194 ods. 1. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba.  
(3) Stanovy môžu určiť, že valné zhromaždenie volí členov predstavenstva spôsobom 
ustanoveným v § 200 ods. 2. 
(4) Stanovy môžu určiť, že predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených príslušným 
orgánom spoločnosti neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do 
najbližšieho zasadnutia príslušného orgánu. 
(5) Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou 
starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so 
záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri 
rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa  predmetu rozhodnutia, 
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zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie 
tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy 
jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy 
len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.  
§ 195 zák. č. 513/1991 Zb. v z.n.p. 
(1) O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice 
podpísané predsedom predstavenstva a zapisovateľom.  
(2)  Každý člen predstavenstva má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na 
prerokúvanú záležitosť.  
 
Stanovy akciovej spoločnosti 
§ 19 ods. (1), podľa ktorého: „ Zasadania predstavenstva sa konajú podľa potreby, najmenej 
však v každý druhý kalendárny mesiac. Zasadania zvoláva a riadi predseda predstavenstva. 
Zasadania sa zvolávajú písomnou pozvánkou zaslanou najmenej 10 dní pred dňom zasadania. 
O zvolanie zasadania môže požiadať ktorýkoľvek člen predstavenstva“.  
 
III.2.1  Kontrolné zistenie:  
Ku kontrole boli predložené zápisnice zo zasadaní predstavenstva akciovej spoločnosti, ktorá 
zasadala v dňoch: 
06.02.2014, 
04.03.2014,  
23.04.2014, 
14.05.2014,  
24.06.2014, 
10.12.2014,  
16.12.2014, 
19.12.2014,  
07.10.2015. 
Nakoľko nebolo možné overiť, či predložené zápisnice sú úplné, resp. či sú všetky, kontrolný 
orgán vychádzal  len z predložených faktov a konštatuje porušenie stanov, konkrétne              
§ 19 ods. (1) 
 
III.3 Dozorná rada 
Činnosť dozornej rady akciovej spoločnosti akciovej spoločnosti je upravená v zákone č. 
513/1991 Zb. v z.n.p. (rozpracovaná v interných dokumentoch a.s. ), ale najmä: 
Obchodný zákonník 
§ 197 zák. č. 513/1991 Zb. v z.n.p. 
(1) Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie 
podnikateľskej činnosti spoločnosti.  
(2) Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov 
týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade 
so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi 
predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.  
§ 198 zák. č. 513/1991 Zb. v z.n.p. 
Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa 
osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje 
vyjadrenie valnému zhromaždeniu.  
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§ 199 zák. č. 513/1991 Zb. v z.n.p. 
(1) Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na 
valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolávania valného 
zhromaždenia platia primerane ustanovenia § 184.  
(2) dozorná rada určí svojho člena, ktorý zastupuje spoločnosť v konaní pred súdmi a inými 
orgánmi proti členovi predstavenstva.  
§ 200 zák. č. 513/1991 Zb. v z.n.p.  
(1) Dozorná rada musí mať najmenej troch členov. Dve tretiny členov dozornej rady volí 
a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť 
viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby. Stanovy môžu určiť 
vyšší počet členov dozornej rady volených zamestnancami, ale tento počet nesmie byť väčší 
než počet členov volených valným zhromaždením; môžu takisto určiť, že zamestnanci volia 
časť členov dozornej rady aj pri menšom počte zamestnancov spoločnosti.  
(2) Členovia dozornej rady sa volia na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia 
ako päť rokov. Pri voľbe členov dozornej rady sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za 
členov dozornej rady súčasne. Zo všetkých predložených návrhov za členov dozornej rady sa 
zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia členov dozornej rady tak, že určia počet hlasov 
z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých kandidátov, pričom môžu 
hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov dozornej rady má byť na valnom 
zhromaždení zvolených.  Členmi dozornej rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší 
počet hlasov v poradí; ustanovenie § 186 ods. 1 sa nepoužije. Stanovy môžu určiť iný spôsob 
voľby členov dozornej rady. 
(3) Pre členov dozornej rady platia obdobne ustanovenia § 194 ods. 4 až 8, § 196 a 196a.  
(4) Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť 
zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu 
v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.  
(6) Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami 
spoločnosti pripravuje a schvaľuje odborová organizácia. Ak v spoločnosti nie je zriadená 
odborová organizácia, pripravuje a schvaľuje volebný poriadok predstavenstvo v spolupráci 
s oprávnenými voličmi.  
§ 201 zák. č. 513/1991 Zb. v z.n.p. 
(1) Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní 
oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.  
(2) Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti a stanovisko 
menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu 
so závermi ostatných členov dozornej rady.  
(3) Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov určenou stanovami, inak väčšinou 
hlasov všetkých jej členov. O zasadaní dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej 
predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú; vždy sa 
uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti 
 
Stanovy akciovej spoločnosti 
(úplné znenie k 14.05.2013) 
§ 21 ods. (1), podľa ktorého: „ Zasadania dozornej rady sa konajú podľa potreby, najmenej 
však v každý štvrtý kalendárny mesiac“.  
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III.3.1.  Kontrolné zistenie:  
Ku kontrole boli predložené zápisnice zo zasadaní dozornej rady v dňoch  
04.02.2014, 
13.05.2014, 
16.09.2015, 
21.10.2014. 
V čase prebiehajúcej kontroly boli oslovení členovia dozornej rady, ktorí boli zvolení 
uznesením č.  94/2015 (bod č. 17)  na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 22.09.2015 so 
žiadosťou o poskytnutie dokumentácie dozornej rady Staromestská a.s.. 
 Ako z písomného vyjadrenia členov dozornej rady vyplýva, dozorná rada nezasadala 
a ani nemá k dispozícii žiadnu dokumentáciu týkajúcu sa činnosti dozornej rady v r. 2014, 
resp. 2015. Čiastočnú dokumentáciu sa podarilo získať z právneho oddelenia Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, resp. zo sekretariátu akciovej spoločnosti.  
 Na základe uvedeného možno konštatovať, že dozorná rada akciovej spoločnosti 
Staromestská a.s. porušovala vlastné stanovy, konkrétne § 21, ods. (1). Vzhľadom na neúplnú 
dokumentáciu sa nedá vylúčiť ani porušenie § 201 ods. (1) Obchodného zákonníka. 
 
III.4.  Zastupovanie spoločnosti 
 Podľa údajov zverejnených v Obchodnom registri v časti „Konanie menom 
spoločnosti“ sa uvádza: „Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva spoločne 
s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že 
k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva spoločne 
s jedným členom predstavenstva“.  
 
III.4.1  Kontrolné zistenie:  

Spoločnosť Staromestská a.s., Vajanského nábrežie 3, 811 02  Bratislava, Slovenská 
republika, IČO: 35 804 092, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č. 2639/B (ďalej tiež splnomocniteľ) splnomocnila 
splnomocnenca – riaditeľa akciovej spoločnosti 
k plnému zastupovaniu splnomocniteľa v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy 
a samosprávy, fyzickými a právnickými osobami. 
V rámci tohto splnomocnenia je splnomocnenec oprávnený najmä 
- vykonávať všetky právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku akýchkoľvek 

práv alebo povinností, ktoré sa týkajú splnomocniteľa,  
- zastupovať splnomocniteľa pred súdmi a pred príslušnými orgánmi štátnej správy 

a samosprávy, podávať v jednotlivých konaniach akékoľvek žiadosti a návrhy, preberať 
rozhodnutia v predmetných veciach a vzdávať sa opravných prostriedkov voči vydaným 
rozhodnutiam, preberať akékoľvek iné listiny či dokumenty určené pre splnomocniteľa, 

- zastupovať splnomocniteľa pred peňažnými ústavmi (bankami) a v rámci tohto 
zastupovania dojednávať obchodné podmienky spolupráce, taktiež podpisovať príkazy na 
úhradu, vyberať peniaze v hotovosti, zriaďovať či zrušovať účty a ich vedenie, dávať 
príkazy na konverziu, realizovať vklady a vykonávať všetky ďalšie úkony pri styku 
splnomocniteľa s peňažným ústavom, ako aj dojednávať prípadné zmeny podmienky 
spolupráce.  

- zastupovať splnomocniteľa pred akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou. 
- zastupovať splnomocniteľa pri obchodných rokovaniach a dohodnúť podmienky 

spolupráce s obchodnými partnermi splnomocniteľa, 
- podpisovať príslušné dokumenty, zmluvy a iné písomné úkony v mene splnomocniteľa.  
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IV.  MAJETOK 
IV.1 Základné imanie 
§ 58 zák. č. 513/1991 Zb.  
(1) Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných 
vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. 
(2) Základné imanie sa vytvára povinne v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej 
spoločnosti. Jeho výška sa zapisuje do obchodného registra.  
§ 59 zák. č. 513/1991 Zb.  
(1) Vkladom spoločníka je súhrn peňažných prostriedkov (ďalej len „peňažný vklad“) a iných 
peniazmi oceniteľných hodnôt (ďalej len „nepeňažný vklad“), ktoré spoločník vkladá do 
spoločnosti a podieľa sa nimi na výsledku podnikania spoločnosti. 
(2) Nepeňažným vkladom môže byť len majetok, ktorého hospodárska hodnota sa dá určiť. 
Vklady spočívajúce v záväzku vykonať práce alebo poskytnúť služby sa zakazujú. Nepeňažný 
vklad musí byť splatený pred zápisom výšky základného imania do obchodného registra. Ak 
spoločnosť nenadobudne právo k predmetu nepeňažného vkladu, je spoločník, ktorý sa 
zaviazal vložiť do spoločnosti tento vklad, povinný zaplatiť jeho hodnotu v peniazoch 
a spoločnosť je povinná predmet nepeňažného vkladu spoločníkovi  vrátiť. Spoločnosť vyzve 
písomne spoločníka, aby zaplatil hodnotu nepeňažného vkladu, ku ktorému spoločnosť 
nenadobudla právo, a spoločník je povinný splniť túto povinnosť do 90 dní odo dňa doručenia 
výzvy. 
(3) Nepeňažný vklad do spoločnosti a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad 
započítava na vklad spoločníka, sa musia uviesť v spoločenskej zmluve, zakladateľskej 
zmluve alebo v zakladateľskej listine, ak tento zákon neustanovuje inak. Hodnota 
nepeňažného vkladu sa určí znaleckým posudkom, ktorý musí obsahovať aj opis nepeňažného 
vkladu, spôsob jeho ocenenia, údaj o tom, či jeho hodnota zodpovedá emisnému kurzu 
upísaných akcií splácaných týmto vkladom alebo hodnote prevzatého záväzku na vklad do 
spoločnosti.  
(4) ak sa vkladá podnik alebo jeho časť, použijú sa vo vzťahu k prechodu práv a povinností 
primerane ustanovenia o zmluve o predaji podniku.  
(5) Ak vklad do spoločnosti alebo jeho časť spočíva v prevode pohľadávky, použijú sa 
primerane ustanovenia o postúpení pohľadávky. Spoločník, ktorý previedol na spoločnosť ako 
vklad pohľadávku, ručí za vymožiteľnosť tejto pohľadávky do výšky hodnoty svojho vkladu. 
Nepeňažným vkladom môže byť aj pohľadávka voči spoločnosti.  
(6) Ak v čase zápisu výšky základného imania do obchodného registra nedosiahne hodnota 
nepeňažného vkladu sumu určenú pri prevzatí záväzku na vklad, je spoločník, ktorý sa 
zaviazal vložiť do spoločnosti nepeňažný vklad, povinný doplatiť spoločnosti tento rozdiel 
v peniazoch.  
 Z dostupných dokladov, ktoré boli predložené ku kontrole možno uviesť nasledovné 
skutočnosti:  
1) Znalecký posudok na ocenenie nefinančného vkladu vypracovaný fa EKONOM SERVIS 
v decembri 2000 – overená kópia 
2) Znalecký posudok na ocenenie nefinančného vkladu vypracovaný prof. Ing. Milanom 
Rajňákom, Dr.Sc. v decembri 2000 – notársky potvrdená kópia 
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MAJETOK SPOLOČNOSTI SNP INVEST A.S. – ZÁKLADNÉ IMANIE 

EVIDENČNÉ 
INVENTÁRNE 

ČÍSLO 
HIM/NIM NADOBÚDACIA 

CENA MAJETKU POZNÁMKA FORMA 
MAJETKU 

     
I/01/96 Štúdia dopravy pre 

projekt „Revitalizácia 
Nám.SNP Bratislave“  

 Námestie SNP-
aleternatívne 
riešenie dopravy, 
október 1996, Ing. 
Pluhár 

Sprievodná správa 
10 ks prílohy 
výkresy 

  44 732,00   
 
MAJETOK SPOLOČNOSTI SNP INVEST A.S. – ZÁKLADNÉ IMANIE 

EVIDENČNÉ 
INVENTÁRNE 

ČÍSLO 
HIM/NIM NADOBÚDACIA 

CENA MAJETKU POZNÁMKA FORMA 
MAJETKU 

     
II/01/A Počítačový model 

a vizualizácia Nám. 
SNP 

 autor – AA Bahna, 
obrazová 
dokumentácia 

CD1+obrazová 
dokumentácia 

II/01/B   autor – AA Bahna, 
Záloha 

2 ks CD2 

II/02/A   Athe Studia CD3 
II/02/B  252 987,00 Sk Athe Studio záloha CD4 
 
MAJETOK SPOLOČNOSTI SNP INVEST A.S. – ZÁKLADNÉ IMANIE 

EVIDENČNÉ 
INVENTÁRNE 

ČÍSLO 
HIM/NIM NADOBÚDACIA 

CENA MAJETKU POZNÁMKA FORMA 
MAJETKU 

     
III/01 Revitalizácia Nám. 

SNP v Bratislave 
DUŠ 

 Orientačné 
inžinierskogeologické 
a hydrologické 
pomery Nám. SNP v 
Bratislave 

Informatívny 
podklad 
dokumentácia 

III/02   Oponentský posudok 
dokumentácie, BPS 
s.r.o. 

dokumentácia 

III/03   Smernica pre súťaž, 
verejná urbanisticko-
architektonická 
súťaž+súťažné 
návrhy 

dokumentácia, 
súťažné návrhy – 3 
platové obaly A1, 1 
čierny valcový 
obal, 1 CD 

III/04/00   Ciele, zásady 
a opatrenia 
parkovacej politiky 
v m.č. Bratislava-
Staré Mesto, máj 
2000 

dokumentácia 

III/05/99   Oponentský posudok 
zahraničných 
expertov 
podzemných garáží 
na Nám. SNP, BPS, 
marec 1999 

dokumentácia 

III/06/97   „Revitalizácia 
priestoru Nám. SNP 

vstupné podklady 
pre akciu, 



 24 

v Bratislave, Format 
s.r.o., máj, 1997,1 

dokumentácia 1 

III/07/97   „Revitalizácia 
priestoru Nám. SNP 
v Bratislave, Format 
s.r.o., máj, 1997,3 

vstupné podklady 
pre akciu, 
dokumentácia 3 

III/08/98   Záverečný protokol 
z vyhodnotenia 
súťaže na 
vypracovanie 
urbanisticko-arch. 
riešenia priestoru 
Nám. SNP a Hurab. 
nám.  

záverečný protokol, 
dokumentácia 

III/09   Súťažné podm. na 
vyprac. urb. – arch. 
rieš. Nám. SNP 
a Hurbanovo nám.  

súťažné 
podmienky, 
dokumentácia 

III/10   Rev. Nám. SNP – 
podzemné garáže – 
BA centrum 

trojjazyčná 
dokumentácia  

III/11/98   Rev. Nám. SNP – 
DUŠ-dopravno-
prevádz. Overenie 
12/98 

dokumentácia A3 

III/12/98   Rev. Nám. SNP  
DUŠ – overenie 
staveb.-techn. rieš. 
APROX, 12/98 

dokumentácia A3 

III/13/98   Rev. Nám. SNP – 
DUŠ – overenie 
staveb. – techn. 
prieskum, APROX, 
9/98 

dokumentácia A3 

III/14/98   Rev. Nám. SNP-
DUŠ-, Aprox s.r.o., 
zákazka 128/98, 2/98 

1 ks dosky formát 
A1, obsah – text. 
časť, výkres. časť, 
návrh opatr. v org. 
dopravy 

MAJETOK SPOLOČNOSTI SNP INVEST A.S. – ZÁKLADNÉ IMANIE 
EVIDENČNÉ 

INVENTÁRNE 
ČÍSLO 

HIM/NIM NADOBÚDACIA 
CENA MAJETKU POZNÁMKA FORMA 

MAJETKU 

     
VIII/01 REVIALIZ=ACIA 

NÁM. SNP 
V BRATISLAVE 
DUŠ 

 Zoznam dokladov 
a konceptov pre stavbu I. 

papierový obal 1 

VIII/02   Doklady k užšej súťaži 
na zhotovenie DUŠ 
stavby II. 

papierový obal 2 

VIII/03   Doklady k ZoD(Aprox) 
na zhotovenie DUŠ, ďal. 
dokument. 
a staveb.techn.prieskumu 
stavby III 

papierový obal 3 

VIII/04   Doklady k ZoD(Aprox) 
na zhotovenie DUŠ, 
ďal.dokument.a 

papierový obal 4 
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staveb.techn.prieskumu 
stavby IV. 

VIII/05   Doklady k prerokovaniu 
DUŠ pre stavbu V. 

papierový obal 5 

VIII/06   Doklady k verejnej urb.-
arch.súť. pre stavbu VI. 

papierový obal 6 

VIII/07   Doklady k verejnej urb.-
arch.súť. pre stavbu VII.  

papierový obal 7 

VIII/08   Doklady k expertnej 
činnosti pre stavbu VIII. 

papierový obal 8 

VIII/09   doklady ku geodetickým 
prácam Peer a Richter, 
stavba IX. 

papierový obal 9 

VIII/10   doklady k užšej súťaži 
na geologické práce na 
pre stavbu X. 

papierový obal 10 

VIII/11   doklady k ZOD, 
Geohyco, na geologické 
práce pre stavbu XI.  

papierový obal 11 

VIII/12   Doklady ku 
geologickým prácam pre 
stavbu XII 

papierový obal 12 

VIII/13   Koncepty, rozpočty a iné 
ku geologickým prácam 
XIII 

papierový obal 13 

  7 426 865,50 Sk   
 
MAJETOK SPOLOČNOSTI SNP INVEST A.S. – ZÁKLADNÉ IMANIE 

EVIDENČNÉ 
INVENTÁRNE 

ČÍSLO 
HIM/NIM NADOBÚDACIA 

CENA MAJETKU POZNÁMKA FORMA 
MAJETKU 

     
IV/01 Geodetické práce 

na projekt 
„Revitalizácia Nám. 
SNP v Bratislave 

 Monitorovanie 
zvislých posunov 
objekto, geodetická 
dokumentácia 
Peer&Richter s.r.o. 
Bratislava 

Dosky A4, obsah: 
Projekt monitor. 
Zvislých posunov 
sprievodná správa 
a prílohy, 0. etapa 
merania 

IV/02/00   Monitorovanie 
zvislých posunov 
objektov, 
geodetická 
dokumentácia 
Peer&Richter s.r.o 
Bratislava 2.kontr. 
meranie, 4/00 

príloha geodetická 
dokumentácia 

IV/03/99   Monitorovanie 
zvislých posunov 
objektov, 
geodetická 
dokumentácia 
Peer&Richter s.r.o. 
Bratislava 1. etapa, 
II/99 

Obal: Prílohy – 
technická správa, 
tabuľka meraných 
hodnôt, graf 
meraných hodnôt 

IV/04/98   Revitalizácia Nám. 
SNP v Bratislave, 
časť Krížna ul., 
Peer&Richter, 
ViII/98 

Obal:Prílohy-
technická správa, 
zoznam súradníc 
bodov PBPP, 
geodetické údaje 



 26 

o PBPP, prehľadný 
náčrt bodov PBPP, 
polohopisný 
a výškopisný plán 

IV/05/98   Zhotovenie 
účelovej mapy 
územia lokalita 
Nám. SNP 
Peer&Richter, 9-
11/98 

dosky A4, obsah: 
techn. správa, 
zoznam súradníc 
a výšok PBPP, 
Geod. údaje, 
polohopisný 
a výškopisný plán 
1:500 a 1:250, 
Hurb. nám., Nám. 
SNP horná a dolná 
časť, záznamy 
o odovzdaní a prev. 
inž. sietí 

IV/06/98   Revitalizácia Nám. 
SNP, časť 
Račianske mýto, 
9/98, Peer&Richter 

Obal: Tech. správa, 
zoznam súrad. 
bodov PBPP, geod. 
údaje o PBPP, 
prehľadný náčrt 
bodov, polohopisný 
a výškopisný plán, 
inf. nákres inž. sietí, 
disketa so 
súborom*kwg 

  1 171 250,30 Sk   
 
MAJETOK SPOLOČNOSTI SNP INVEST A.S. – ZÁKLADNÉ IMANIE 

EVIDENČNÉ 
INVENTÁRNE 

ČÍSLO 
HIM/NIM NADOBÚDACIA 

CENA MAJETKU POZNÁMKA FORMA 
MAJETKU 

     
V/01 GEOLOGICKÉ 

PRÁCE 
A PRIESKUMY 
PRE PROJEKT 
„REV. NÁM. SNP 
V BRATISLAVE“ 

 Zakladač s materiálmi 
Geohyco a.s. Bratislava 

zakladač – 5 
obalov, vrty HG, 
IG,presometrické, 
čerpacie, 
penetračné skúšky 

V/02/98   Podrobný geologický 
prieskum Geohyco, 98/99 

dokumentácia 

V/03/99   Meranie pórových tlakov 
vody v zeminách, 
Geohyco, 6/99 

dokumentácia 

V/04/00   Monitorovanie kolísania 
hladiny podzemnej vody, 
Geohyco, 1/00 

dokumentácia 

V/05/98   Inž.-geolog. 
a hydrolog.prieskum, 
čiastková správa z II. 
etapy, Geohyco, 12/98 

dosky: Geolog. 
správa, hydrogeol. 
správa, situácia 
sond, reolog. rezy, 
zoznam príloh, 
titul. list.  

V/06/00   Doplnenie pozorovacej 
siete podzemnej vody, 
Geohyco, I/00 

dosky:5 
dokumentácií 

V/07/99   Numerické modelovanie 
prúdenia podz. vody pre 

dokumentácia 
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podmienky metra, Prvá 
Modelovacia V.O.S., 
Banská Bystrica, 2/99 

V/08/99   Záverečná správa 
z inžinierskogeologického 
a hydrolog. Prieskumu, 
Geohyco, 01/99 

dosky: 19 brožúr, 
7príloh, výkresy, 1 
ks disketa 

V/09/98   Inž.geolog. A hydrolog. 
Prieskum 1. Etapa, 
Geohyco, 11/98 

dosky: 8 
dokumentácií, 3 
prílohy grafické 

V/10/98   Inž.geolog.A hydrolog. 
Prieskum čiastková 
správa, Geohyco, 11/98 

dosky: 6 
dokumentácií, 3 
výkresy 

  8 094 712,30 Sk   
 
MAJETOK SPOLOČNOSTI SNP INVEST A.S. – ZÁKLADNÉ IMANIE 

EVIDENČNÉ 
INVENTÁRNE 

ČÍSLO 
HIM/NIM NADOBÚDACIA 

CENA MAJETKU POZNÁMKA FORMA 
MAJETKU 

     
VI/01/a VI/01/b Úvodná štúdia 

realizovateľnosť 
pre projekt 
„Revitalizácia nám. 
SNP v Bratislave“ 

 Digitálna forma 
výkresovej 
dokumentácie 
k PFS, Terraprojekt 
a.s. 

CD 2 ks 

VI/02/99   PFS-výkresová 
príloham, 
Terraprojekt-
M.E.S.A 10, jún 99 

Obal: situácia širšie 
vzťahy, stavebné 
oddiely, pôdorys 1 
PP a 2PP, 
zakladanie 
stavebných 
objektov, pozdĺžny 
rez B-B, rez A-A 
horná časť, priečny 
rez E-E 

VI/03/99   PFS-čiastková 
správa z prvej 
etapy, máj 99, 
Terraprojekt 

dokumentácia 

VI/04/99   PFS-záverečná 
správa z II.etapy, 
jún 99, Terraprojekt 

dokumentácia 

VI/05/00   aktualizácia PFS, 
jún 00, Terraprojekt 

dokumentácia 

VI/06   Záverečná správa 
z prieskumu 
týkajúceho sa 
charakteru 
komplexu na Nám. 
SNP v Bratislave  

dokumentácia 

  2 823 719,40 Sk   
 
MAJETOK SPOLOČNOSTI SNP INVEST A.S. – ZÁKLADNÉ IMANIE 

EVIDENČNÉ 
INVENTÁRNE 

ČÍSLO 
HIM/NIM NADOBÚDACIA 

CENA MAJETKU POZNÁMKA FORMA 
MAJETKU 

     
VII/01/99 Posúdenie vplyvu 

stavby na životné 
 Zámer podľa 

zákona č. 127/94 
dokumentácia  
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prostredie (EIA) vo 
vzťahu k projektu 

Z.z. „Revitalizácia 
Námestia SNP 
v Bratislave, apríl 
99, Ekojet s.r.o 

  357 000,00 Sk   
 
MAJETOK SPOLOČNOSTI SNP INVEST A.S. – ZÁKLADNÉ IMANIE 

EVIDENČNÉ 
INVENTÁRNE 

ČÍSLO 
HIM/NIM NADOBÚDACIA 

CENA MAJETKU POZNÁMKA FORMA 
MAJETKU 

     
IX/01/aIX/01/B Digitálna 

ortofotomapa-pre 
projekt 
„Revitalizácie nám. 
SNP.  

 CD ROM, 2 ks, 
1:50 000, 1:2000 

CD 2 ks 

  8 800,00 Sk   
 
MAJETOK SPOLOČNOSTI SNP INVEST A.S. – ZÁKLADNÉ IMANIE 

EVIDENČNÉ 
INVENTÁRNE 

ČÍSLO 
HIM/NIM NADOBÚDACIA 

CENA MAJETKU POZNÁMKA FORMA 
MAJETKU 

     
X/01 Úvodná štúdia 

realizovateľnosti 
pre projekt 
„Revitalizácia 
námestia SNP 

 konzultačné služby 
KPMG Slovensko 
s.r.o. Bratislava 

zakladač s názvom 
KPMG 

  1 350 999,30 Sk   
 
MAJETOK SPOLOČNOSTI SNP INVEST A.S. – ZÁKLADNÉ IMANIE 

EVIDENČNÉ 
INVENTÁRNE 

ČÍSLO 
HIM/NIM NADOBÚDACIA 

CENA MAJETKU POZNÁMKA FORMA 
MAJETKU 

     
XI/01/a XI/01/b 
XI/01/C XI/01/d  

Plán komunikácie 
a jeho realizácia pre 
projekt „Revitalizácia 
nám.SNPv Bratislave“ 

 OMNIPUBLIC 
I.II.III.IV. 

4 zakladače 

XI/02   Omnipublic-
grafické návrhy, 
logo 

biely kartónový 
obal 

XI/03/00   monitoring tlače-
jún 2000 

dokumentácia 

XI/04/00   monitoring tlače-júl 
2000 

dokumentácia 

XI/05/00   monitoring tlače-
august 2000 

dokumentácia 

XI/06/00   monitoring tlače-
september 2000 

dokumentácia 

XI/07/00   monitorint tlače-
október 2000 

dokumentácia 

XI/08/00   monitoring tlače-
november 2000 

dokumentácia 

XI/09/00   monitoring tlače-
december 2000 

dokumentácia 

XI/10/01   monitoring tlače-
január 2001 

dokumentácia 
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XI/11/01   monitoring tlače-
február 2001 

dokumentácia 

XI/12/01   monitoring tlače-
marec 2001 

dokumentácia 

XI/13/01   Prieskum verejnej 
mienky, 
Omnipublic, 
11/2000 

dokumentácia 

  1 765 602,90 Sk   
 
MAJETOK SPOLOČNOSTI SNP INVEST A.S. – ZÁKLADNÉ IMANIE 
 
CELKOVÁ NADOBÚDACIA CENA MAJETKU    23 296 668,70 Sk 
4.1.1  Kontrolné zistenie:  
Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I pre Staromestská a.s. vyplýva, 
že: 

- základné imanie je        939.055,964951 EUR 
- rozsah splatenia je         892.584,478524 EUR 

Rozdiel:                46 471,48         EUR 
 
Zo zakladateľskej listiny Staromestská a.s. z 23.11.2012 vyplýva, že 

- nepeňažný vklad (v peňažnej hodnote) je             773 086,37 EUR 
- náklady súvisiace so vznikom                                    1 991,64 EUR 

Spolu:                775 078,01 EUR 
 
V inventarizácii Staromestská a.s. k 31.12.2014 sa uvádza: 

- obstaranie dlhodobého hmotného majetku (položka 042 001)  779.727,30 EUR 
 
A. Porovnaním z výpisu z Obchodného registra výšky základného imania a výšky splatenia je 
rozdiel 46.471,48 EUR 
 
B. Porovnaním položky 042 001 a výšky vkladov uvedených v zakladateľskej listine dostávame 
rozdiel:                            779. 727,30 EUR 
                          -   775.078,01 EUR 
                         4.649,29 EUR 
 
C. Porovnaním hodnôt základného imania z Obchodného registra a hodnoty uvádzanej 
v Zakladateľskej listine dostávame rozdiel:             892.584,48 EUR 
                        -   775.078,01 EUR 
                  117.506.47 EUR 

 
Kontrolnému orgánu sa nepodarilo zistiť z dostupných poskytnutých materiálov príčiny týchto 
rozdielov a uvedené rozdiely, ktoré predstavujú vo svojej podstate pohľadávku voči 
zakladateľovi tejto spoločnosti Staromestská a.s. nie sú zachytené v účtovníctve tejto 
spoločnosti.  
 
V inventarizácii k 31.12.2014 sa uvádza: 

- obstaranie dlhodobého hmotného majetku 
  (položka 042 001         účtovný stav           skutočný stav 
            779.727,30  779.727,30 EUR 

- opravné položky k nedokončenému DHIM      - 510.527,65          -  510 527,65 RUR 
Rozdiel:          299.199,65 EUR 
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Kontrolnému orgánu sa nepodarilo zistiť podklady k zaúčtovaniu výšky tejto  opravnej 
položky. Opravná položka je identická, aká bola aj v roku 2013.  
 Napriek viacnásobným pokusom o vydokladovanie majetku – dodanie písomností, 
projektov, dokumentácie, znaleckých posudkov sa nepodarilo fyzicky vyššie uvedené 
skutočnosti preukázať.  
 Problematika je riešená aj v časti „Inventarizácia“. 
 
IV.2 Akcie 
 

Podľa notárskej zápisnice z 15.12.2000 o založení akciovej spoločnosti SNP Invest, 
a.s., Vajanského nábr. 3, Bratislava, sa v Zakladateľskej listine akciovej spoločnosti definujú  
Čl. V 
Základné imanie akciovej spoločnosti činí 23.290.000,- Sk. 
Čl. VI 
Základné imanie akciovej spoločnosti je rozdelené na 2.329 ks listinných akcií znejúcich ne 
meno, z ktorých každá má menovitú hodnotu 10.000,- Sk. 
Čl. VII 
Celé základné imanie akciovej spoločnosti uvedené v Čl. V bude splatené zakladateľom, 
s tým, že zakladateľ po vzniku akciovej spoločnosti prevezme 2.329 listinných akcií znejúcich 
na meno, z ktorých každá má menovitú hodnotu 10.000,- Sk.  
 
 Podľa notárskej zápisnice z 19.02.2002 o priebehu mimoriadneho valného 
zhromaždenia akciovej spoločnosti SNP Invest, a.s. Bratislava, Vajanského náb. 3, Valné 
zhromaždenie schválilo dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine zo dňa 15.12.2000 
čl. V. znie: 
Základné imanie akciovej spoločnosti predstavuje 28,290.000,- Sk 
 
Čl. VI. znie:  
Základné imanie akciovej spoločnosti je rozdelené na 13 ks listinných akcií znejúcich na 
meno s nasledovnou menovitou hodnotou: 
akcia č. 1 s menovitou hodnotou 14,427.000,- Sk 
akcia č. 2 s menovitou hodnotou 100,- Sk 
akcia č. 3 s menovitou hodnotou 100,- Sk 
akcia č. 4 s menovitou hodnotou 100,- Sk 
akcia č. 5 s menovitou hodnotou 100,- Sk 
akcia č. 6 s menovitou hodnotou 100,- Sk 
akcia č. 7 s menovitou hodnotou 100,- Sk 
akcia č. 8 s menovitou hodnotou 100,- Sk  
akcia č. 9 s menovitou hodnotou 100,- Sk 
akcia č. 10 s menovitou hodnotou 100,- Sk 
akcia č. 11 s menovitou hodnotou 100,- Sk  
 
akcia č. 12 s menovitou hodnotou 11,862.000,- Sk 
akcia č. 13 s menovitou hodnotou 2,000.000,- Sk  
 
Čl. VII. znie: 
Celé základné imanie akciovej spoločnosti uvedené v čl. V. zakladateľskej listiny bude 
splatené s tým, že akcionár prevezme 13 ks listinných akcií znejúcich na meno s menovitou 
hodnotou podľa čl. VI. zakladateľskej listiny.  
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Zároveň bol na uvedenom Valnom zhromaždení prijatý Dodatok č. 2 k Stanovám spoločnosti, 
kde boli premietnuté horeuvedené články Zakladateľskej listiny. 
 
IV.2.1 Kontrolné zistenie:  
Podľa údajov zverejnených v Obchodnom registri je história akcií nasledovná:  
 
od 22.01.2001 do 01.08.2001     od 02.08.2001 do 21.04.2002 
Počet: 2329      Počet 2629 
Podoba: listinné     Podoba: listinné 
Forma: akcie na meno    Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 10 000 Sk   Menovitá hodnota: 10 000 Sk 
Celkovo: 23 290 000 Sk    Celkovo: 26 290 000 Sk 
 
od 22.04.2002 do 14.12.2009    od 15.12.2009 
Počet: 1       Počet 1 
Druh: kmeňová akcia na meno    Druh: kmeňová akcia na meno 
Podoba: listinné      Podoba: listinné 
Menovitá hodnota: 14 427 000 Sk    Menovitá hodnota: 478 888,667597 EUR 
 
Počet: 10       Počet 10 
Druh: kmeňové akcie na meno    Druh: kmeňové akcie na meno 
Podoba: listinné      Podoba listinné 
Menovitá hodnota: 100 Sk     Menovitá hodnota: 3,319392 EUR 
 
Počet: 1       Počet 1 
Druh: kmeňová akcia na meno    Druh: kmeňová akcia na meno 
Podoba: listinné      Podoba: listinné 
Menovitá hodnota: 11 862 000 Sk    Menovitá hodnota: 393 746,265685 EUR 
 
Počet:1       Počet 1 
Druh: kmeňová akcia na meno   Druh: kmeňová akcia na meno 
Podoba: listinné      Podoba: listinné 
Menovitá hodnota: 2 000 000 Sk    Menovitá hodnota: 66 387,837749 EUR 
Celkovo: 28 289 100 Sk    Celkovo: 939 055,964951 Eur 
 
 Ku kontrole boli predložené len „pôvodné“ akcie vydané 24.04.2002 SNP Invest a.s., 
ktoré sú uložené na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
IV.3  Inventarizácia 
Procesy inventarizácie sa v r. 2014 a 2015 mali riadiť okrem všeobecne platných predpisov 
pre danú oblasť najmä internými predpismi: 

- Smernica pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, účinná od 
01.10.2014 

- Rozhodnutie č. 76/2014 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 08.10.2014 
o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v subjektoch 
hospodárenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  k 31.12.2014 
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- Rozhodnutie č. 52/2015 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 12.10.2015 
o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v subjektoch 
hospodárenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2015 

- Opatrenie č. 4/2009 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 23.09.2009 
ktorým sa určuje spôsobom evidencie majetku  

- Opatrenie č. 3/2015 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 22.04.2015 
ktorým sa určuje spôsob evidencie majetku  

 
Hore uvedená smernica definuje subjekty hospodárenia mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto, ako aj iné skutočnosti v deviatich článkoch: 
I.  Všeobecné ustanovenia 
II.  Druh, forma, metódy a plán inventarizácie a jej priebeh 
III.  Zodpovednosť za vykonanie inventarizácie 
IV.  Spôsoby vykonania inventarizácie 
V.  Inventúrne súpisy 
VI.  Inventarizačné rozdiely 
VII. Inventarizačný zápis 
VIII. Výsledky inventarizácie 
IX. Záverečné ustanovenia 
 
 Na základe uvedených predpisov bola v roku 2014 vykonaná v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2014. Súčasťou tejto inventarizácie bola aj Staromestská a.s.. 
 Nakoľko kontrolované obdobie je do konca I. polroku 2015 a inventarizácia v danom 
roku sa uskutočnila k 31.12.2015, nie je predmetom kontroly.  
 Inventarizácia k 31.12.2014 bola ukončená spísaním:  

- Záverečnej správy hlavnej inventarizačnej komisie z vykonanej riadnej inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v subjektoch hospodárenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014 

- Záverečnej správy ústrednej inventarizačnej komisie z vykonanej riadnej 
intentarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v organizačných útvaroch Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a v zariadeniach bez právnej subjektivity k 31.12.2014. 

Ako podklady k inventarizácii boli riaditeľom akciovej spoločnosti poskytnuté podklady: 
  

- Inventúrne súpisy k 31.12.2014, 
- Inventúrne súpisy účtov k 31.12.2014 

 
IV.3.1   Kontrolné zistenie:  
V článku II. v tom čase platnej smernice sa definujú podmienky pre výkon inventarizácie v 9 
odstavcoch. V odstavci 2 sa konštatuje „Mimoriadna inventarizácia sa vykoná vždy: 

- pri organizačnej zmene, 
- po mimoriadnych udalostiach (živelná pohroma, vlámanie a pod.) na tom majetku, 

ktorého sa táto udalosť týka, 
- ak ju nariadi subjekt hospodárenia (napr. pri zistení väčších nezrovnalostí, pri 

náhodných kontrolách, pri sťahovaní skladu, v prípade, keď sú pochybnosti o riadnom 
vykonaní inventarizácie, tiež na požiadanie kontrolných orgánov), 

- pri prechodnej zmene zamestnancov zodpovedných za pokladničnú hotovosť a ceniny, 
- pri zmene štatutárneho zástupcu, v prípade, že riadna inventarizácie bude vykonaná 

za obdobie dlhšie ako 2 mesiace (t.j.  v čase od 1.11. – 31.12 bežného roka). 
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Nakoľko v čase prebiehajúcej kontroly došlo k personálnym zmenám, je nutné konštatovať, že 
nebol dodržaný čl. II. ods. 2, že mimoriadna inventarizácia sa vykoná vždy pri zmene 
štatutárneho zástupcu v prípade, že riadna inventarizácia bude vykonaná za obdobie dlhšie 
ako 2 mesiace (t.j. v čase od 01.11.-31.12. bežného roka). 
 Kontrolnému orgánu sa nepodarilo zistiť, ako mohla byť realizovaná fyzická 
inventúra, keď  sa niektoré položky nepodarilo preukázať – viď kapitola vlastný majetok.  
 
IV.4 Vlastný majetok 
Názov Druh majetku Obst. cena Zostat. cena 

k 31.12.2014 
013001    
SOFTWARE pre SMTV playout system nehmotný 4 600,00 2 779,00 
022001    
PC s HD na playout system vysielanie hmotný 5 000,00 3 020,00 
VIDEOSTRIŽŇA + SOWER hmotný 9 750,00 5 890,00 
SVETELNÁ Št. TECHNIKA hmotný 4 295,00 2594,00 
ZVUKOVÁ TECHNIKA hmotný 5 505,00 3325,00 
KAMEROVÁ TECHNIKA hmotný 9 750,00 6 093,00 
Prístupový turniket s prísl.  hmotný 3 972,78 3 640,78 
Prístupový turniket s prísl.  hmotný 3 972,78 3 640,78 
  42 245,56 28 203,56 
022023    
Čistiaci stroj Green machine 500 hmotný 169 307,50 150 495,50 
  169 307,50 150 495,50 
042 001    
Nezrealizované investície - projekt  779 727,30 269 199,65 
  779 727,30 269 199,65 
Spolu majetok   450 677,71 
 
IV.4.1   Kontrolné zistenie 
V uvedenom vlastnom majetku  podľa podkladov poskytnutých z akciovej spoločnosti sú aj      
2 položky:  
- 022023 čistiaci stroj Green machine 500, 
- 042001 nezrealizované investície – projekt 
V tejto súvislosti treba konštatovať:  

- čistiaci stroj sa stane majetkom spoločnosti až po splatení pôžičky, ktorá bola na jeho 
kúpu uzavretá.  

Nezrealizované investície – kontrolovanému subjektu sa nepodarilo fyzicky predložiť ani 
jeden dokument, ktorý by danú položku zdokladoval. 
 
V.  HOSPODÁRENIE 
 
V.1 Zmluvy  
 V kontrolovanom období boli uzatvárané zmluvy, ktorých základné charakteristiky sú 
vyjadrené v nasledujúcich podkapitolách. 
 
V.1.1 Zmluvy uzatvorené v roku 2014 
 
V.1.1.1 Zmluvy rok 2014 – web Staromestská a.s. 
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1. Zmluva č. 01/2014 o poskytovaní služieb 
medzi objednávateľom Staromestská, a.s., a Car Towing, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 
Zmluvu uzatvára objednávateľ, ktorý je verejným obstarávateľom v rámci zadávania 
nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže na predmet zákazky „Technická realizácia 
odstraňovania prekážky cestnej premávky z miestnych komunikácií III. a IV. triedy a ich 
súčastiach vrátane chodníkov v správe m. č. Bratislava-Staré Mesto spoločnosťou 
Staromestská, a.s. na základe rozhodnutia č. 38/2013 starostky m.č. Bratislava-Staré Mesto.  
 Cena za poskytnuté služby je stanovená ako cena za jedno odtiahnutie na základe 
cenovej ponuky poskytovateľa z verejnej súťaže, upravenej na základe výsledkov 
elektronickej aukcie ako: 99,- s DPH. zúčtovacím obdobím bude kalendárny mesiac.  
 Každá faktúra musí obsahovať celkovú sumu odplaty, sumu preddavku a konečnú 
sumu k úhrade. Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry musí byť dokument „Sumarizácia 
výkonov za fakturovaný mesiac“, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.   
 Zmluva sa uzatvorená na dobu určitú, a to na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
jej účinnosti, najviac však do vyčerpania vysúťaženého finančného limitu 1 350 000,- EUR 
bez DPH vzhľadom k tomu, čo nastane skôr. 

Zmluva podpísaná 03.01.2014, zverejnená 07.01.2014.  
 

2. Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
medzi predávajúcim Profigrass Sk, Priemyelná 923/5, Senec a kupujúcim Staromestská, a.s. 
Predmet zmluvy: záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar: čistiaci stroj. Technická 
špecifikácia predmetu zmluvy je obsiahnutá v ponuke predloženej v rámci zadávania 
podlimitnej zákazky na predmet zákazky: Súťažené podklady z januára 2014 a tvorí Prílohu č. 
1 tejto Zmluvy.  
Kúpna cena za predmet tejto zmluvy: Bez DPH: 169 307,50 €, 203 169,- s DPH. 
 Zmluva podpísaná 09.05.2014, zverejnená 16.05.2014.  
 
3. Poistná zmluva – poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla. Poistenie malých a stredných podnikateľov 
medzi poistníkom: Staromestská, a.s. a KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 
Group. 
Ročné poistné: 376,00 Eur 

Zmluva podpísaná 15.05.2014, zverejnená 17.05.2014 
 
4. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov 
uzavretá medzi Staromestská a.s. a VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava 
Predmet zmluvy: je zabezpečenie poskytovania stravovania  vo vybraných stravovacích 
zariadeniach. Cena stravného lístka je stanovená vo výške hodnoty poskytovaného jedla. Na 
základe dohody zmluvných strán je stanovená odmena dodávateľa za poskytnuté služby vo 
výške 1,00 % z celkového finančného objemu odoberaných a fakturovaných stravných lístkov 
na základe každej samostatnej objednávky.  
 Zmluva podpísaná 15.05.2014, zverejnená 03.06.2014. 
 
5. Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536a Obchodného zákonníka 
medzi objednávateľom Staromestská a.s. a poskytovateľom VEPOS BRATISLAVA, s.r.o., 
Žilinská 1, Bratislava. 
Predmet zmluvy: zabezpečenie činností spojených s prevádzkou čistiaceho stroja na území 
m.č. Bratislava-Staré Mesto v období od 26.05.2014 – 31.01.2015. Zabezpečenie činností 
spojených s prevádzkou čistiaceho stroja pozostáva z dočistenia komunikácie 2s denne po 
vyprázdnení zamestacieho stroja, odvoz a likvidácia odpadu nazametaného komunálnym 
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strojom 2x denne, iné činnosti súvisiace s predmetom zmluvy. Cena služby za rok: 16 800,00 
Eur.  
 Zmluva uzatvorená na dobu určitú do 31.01.2015.  
 Zmluva podpísaná 26.05.2014, zverejnená 02.06.2014.  
 
6. Zmluva o účelovom úvere č. 0537/14/44861 
medzi Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava a klientom 
Staromestská, a.s.. 
Výška a účel úveru: Banka poskytne klientovi peňažné prostriedky formou účelového úveru 
do výšky úverového limitu 170 000,- Eur. Úver môže byť čerpaný v súlade s účelom 
dohodnutým v tejto zmluve do 14.07.2014. Banka poskytne úver Klientovi na financovanie 
nákupu technológie – zametacieho vozidla Green Machines 500ze electical Street Sweeper. 
Zmluva podpísaná 25.06.2014, zverejnená 10.07.2014.  
 
7. Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 0538/14/44861 
medzi Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava („Záložný veriteľ“) 
a klientom Staromestská a.s. („Záložca“). 
Záložca na zabezpečenie pohľadávok Záložného veriteľa a ich príslušenstva uvedených 
v Článku I. Zmluvy dáva Záložnému veriteľovi do zálohu všetky svoje existujúce a budúce 
pohľadávky, ktoré vzniknú Záložcovi dodávaním tovaru alebo poskytovaním služieb 
akéhokoľvek druhu voči všetkým dlžníkom. Záložný veriteľ vyhlasuje, že Založené 
pohľadávky do zálohu prijíma.  
 Zmluva podpísaná 25.06.2014, zverejnená 10.07.2014,  
 
8. Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0537/14/44861 
medzi Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava a klientom 
Staromestská, a.s.. 
Pôvodné znenie Článku I. (výška a účel úveru) Zmluvy sa zmenila nasledovne: Banka 
poskytne klientovi peňažné prostriedky formou účelového úveru do výšky úverového limitu 
170 000,-. Úver môže byť čerpaný v súlade s účelom dohodnutým v Zmluve do 28.08.2014.  
 Dodatok podpísaný 05.08.2014, zverejnený 05.08.2014. 
 
9. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 
medzi podnikom Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava a Staromestská a.s. – 
mobilný telefón HTC Desire 500 Black. 
 Zmluva podpísaná: nečitateľný dátum, zverejnená 15.07.2014. 
 
10. Zmluva o poskytovaní služieb 
medzi zmluvnými stranami: Alexander POLÁK, Šintavská 8, Bratislava a Staromestská a.s. 
Predmet zmluvy: poskytovanie služieb technika BOZP dodávateľom v plnom rozsahu pre 
objednávateľa. Cena za poskytovanie služieb technika BOZP je stanovená paušálne dohodou 
mesačne 25,- €. 
 Zmluva podpísaná 15.07.2014, zverejnená15.07.2014. 
 
11. Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 23/2014 
medzi zmluvnými stranami: Staromestská a.s. a CHEOPS Production, s.r.o., Petzwalova 28, 
Nitra.  
Predmet zmluvy: nájomca prenecháva za odplatu  (ďalej len „podnájomné“) a za podmienok 
dohodnutých v zmluve do užívania uvedené nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú 
v nehnueľnosti a to nebytové priestory v suteréne vo výmere 142,72 m2 a na prízemí vo 
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výmere 69,80 m2 (ďalej len „nebytový priestor“ alebo predmet podnájmu“. Nebytový priestor 
sa nachádza medzi vjazdom do dvora budovy a služobným zamestnaneckým vchodom do 
budovy z ulice Medená.  
 Účel podnájmu: výkon činnosti v zmysle Zmluvy o spolupráci – prevádzka, technické 
a organizačné fungovanie Staromestskej televízie, čo predstavuje činnosť súvisiaca 
s predmetom činnosti nájomcu. Podnájomník bude NP na prízemí vo výmere 69,80 m2 užívať 
zároveň aj na účel: Štúdio Tele Cafe – kaviareň spojená s natáčaním programov Staromestskej 
televízie a s organizovaním kultúrnych a iných spoločenských podujatí. 
 Nájomné a preddavkové platby za služby: Nájomca a podnájomník sa dohodli na 
symbolickom podnájomnom za celý nebytový priestor vo výške 100,00 Eur/rok. Podnájomník 
bude uhrádzať podnájomne ročne na účet nájomcu.  
 Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, avšak iba do doby platnosť nájomného vzťahu 
v zmysle Nájomnej zmluvy.   
 Zmluva podpísaná 05.08.2014, zverejnená 11.08.2014. 
 
12. Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 až 565 zák. č. 513/1991 Zb.  
medzi zhotoviteľom Servis elektroniky s.r.o., Údernícka ul. č. 11, Bratislava 
a objednávateľom Staromestská a.s.. 
Predmet plnenia: Predmetom zmluvy je úprava takých vzťahov, ktoré zaistia objednávateľovi 
po dobu účinnosti zmluvy služby spojené s vedením ekonomickej a účtovnej agendy. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po podpísaní zmluvy po celú dobu platnosti bude objednávateľovi 
poskytovať nasledujúce služby: vedenie podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, vrátane 
elektron. pod. výkazov, účtovné poradenstvo, ostatné účtovné služby a výkazníctvo podľa 
požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ na základe objednávky zabezpečí inventarizáciu 
majetku, vykoná uzávierkové operácie nevyhnutné na vystavenie daňového priznania k dani 
z príjmov Právnických osôb na konci účtovného obdobia a na objednávku kedykoľvek 
v priebehu účtovného obdobia. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Priznanie k dani z príjmov 
právnických osôb v spolupráci s daňovým poradcom.  
Odmena za úkony: 0,87 € za účtovnú položku podľa účtovného denníka podvojného 
účtovníctva; 20,- € za mesačné vypracovanie DPH; samostatná paušálna odmena za 
spracovanie ročnej účtovnej závierky podľa skutočnosti; účtovné poradenstvo hodinová 
odmena 15,- €; ostatné služby podľa objednávky cena stanovená samostatne, napr. zoradenie 
dokladov ručne ak sú doklady dodané nezoradené/tzv. na kope; spracovanie miezd 10,- €/1 
pracovník mesačne, ak je viac ako 3 pracovníci; elektronické podávanie výkazov 6,- €/za 
výkazy do soc. poist. a zdravot. poisťovní. 
 Zmluva uzavretá na dobu neurčitú. Zmluvný vzťah skončí vyčerpaním finančného 
limitu Objednávateľa do výšky 19 999,- Eur bez DPH.  
 Zmluva podpísaná 10.08.2014, zverejnená 14.10.2014.  
 
13. Zmluva o spolupráci pri prevádzke lokálnej televízie 
medzi „Vysielateľom“ Staromestská a.s. a „Prevádzkovateľom“ CHEOPS production, s.r.o., 
Petzwalova 28, Nitra 
Predmetom Zmluvy je zabezpečenie prevádzky, technického a organizačného fungovania 
mestskej televízie – Staromestská televízia (ďalej len „SMTV“) medzi Vysielateľom 
a Prevádzkovateľom. Vysielateľ zabezpečuje technické vybavenie prevádzky SMTV, spolu 
s Prevádzkovateľom si poskytujú vzájomnú súčinnosť.  
Technické zabezpečenie: vysielateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť priestory na 
prevádzku SMTV, technické vybavenie, licenciu, súčinnosť pri tvorbe a vytváraní programu 
a vysielania SMTV. 
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Zmluvné strany sa dohodli, že za plnenie predmetu zmluvy pre Prevádzkovaľovi mesačne 
hradená paušálna suma ako náhrada pomerných nákladov na prevádzku SMTV vo výške 
3.000,- Eur (ďalej len „Príspevok“. Náklady na prevádzku SMTV znáša Prevádzkovateľ.  
 Zmluva podpísaná 07.10.2014, zverejnená 14.10.2014.  
 
14. Návrh Zmluva o dielo č. 27/2014 uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
medzi objednávateľom Staromestská a.s. a zhotoviteľom SITIS a.s., Viedenská cesta 5, 
Bratislava. 
Predmet zmluvy: záväzok zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v zmluve riadne a včas 
vykonať pre objednávateľa dielo: Letnú a zimnú údržbu  chodníkov priľahlých 
k nehnuteľnostiam a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela. 
 letná údržba je vykonávaná v období od 16.03. – 15.11. príslušného kalendárneho 
roka, zimná údržba je vykonávaná v období 16.11. – 15.03. príslušného kalendárneho roka.  
 Zmluva uzatvorená na dobu určitú od 16.11.2014 do 15.11.2015. Cena: paušálna cena 
za letnú údržbu vo výške mesačného paušálu: 790,20 Eur bez DPH (948,24 Eur s DPH. 
Paušálna cena za zimnú údržbu vo výške mesačného paušálu: 3.100,50 Eur bez DPH 
(3 720,60 Eur s DPH).  
 Zmluva podpísaná 11.11.2014, zverejnená 19.11.2014. 
 
15. Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536a Obchodného zákonníka  
medzi objednávateľom Staromestská a.s. a VEPOS BRATISLAVA, s.r.o., Žilinská 1, 
Bratislava 
Predmet zmluvy: zimná pohotovosť – zabezpečenie zimnej pohotovosti vrátane odstránenia 
snehu a ľadu z komunikácií II. a III. triedy v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v termíne od 06.12. do 15.12.2014.  
 Zmluva uzatvorená na dobu určitú do 15.12.2014.  
 Zmluva podpísaná 05.12.2014, zverejnená 05.12.2014 
 
16. Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka v z.n.p. 
medzi kupujúcim Staromestská, a.s. a predávajúcim RAKI s.r.o., Kopčianska 82D, Bratislava 
Predmet zmluvy: záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu interný posypový materiál (ďalej 
ako „posypová soľ“) v množstve 143,00 t určeného na posyp komunikácií.  
 Kúpna cena za predmet tejto Zmluvy predstavuje sumu vo výške 17 000,00 EUR bez 
DPH (20 400,00 EUR s DPH) 
 Ak kupujúci neprevezme celé množstvo posypovej soli do termínu 30.04.2015, bude 
jej uskladnenie spoplatnené sumou vo výške 500,00 EUR bez DPH (600,00 EUR s DPH) za 
každý začatý mesiac.   
 Zmluva podpísaná 05.12.2014, zverejnená 05.12.12014.  
 
17. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb (č. 1/2014) zo dňa 03.01.2014 
medzi objednávateľom Staromestská a.s. a poskytovateľom Car Towing a.s.,          
Záhradnícka 151, Bratislava 
Predmet dodatku: počnúc dňom 15.04.2014 dochádza k zmene adresy stanovištia 
odtiahnutých vozidiel Poskytovateľom z pôvodnej adresy: Macharová 8, Bratislava-Petržalka 
na strážené parkovisko s 24 h strážnou službou na adresu Pri Seči 1, Bratislava. 
 Dodatok podpísaný 01.04.2014, zverejnený 02.04.2014.  
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18. Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536a Obchodného zákonníka 
medzi objednávateľom: Staromestská a.s. a poskytovateľom VEPOS BRATISLAVA, s.r.o., 
Žilinská 1, Bratislava. 
 Zmluvné strany uzavreli dňa 16.04.2014 v Bratislave Zmluvu, ako výsledok 
prieskumu trhu podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní. Predmet zmluvy: 
zabezpečenie činností spojených s prevádzkou verejných toaliet a detských ihrísk na území m. 
č. Bratislava-Staré Mesto v období od 16.04.2014 – 31.12.2014. Cena služby za rok     
9 949,80 € bez DPH, 11 939,76 s DPH. 
 Zmluva uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2014.  
 Zmluva podpísaná 16.04.2014, zverejnená 16.04.2014 
 
V.1.1.1.1.  Kontrolné zistenie: 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má v správe komunikácie III. a IV. triedy a nie II. a III. 
triedy, ako sa píše v zmluve č. 15 (bod V.1.1.1) uzatvorenej s VEPOS BRATISLAVA, s.r.o. 
 
V.1.1.2  Zmluvy rok 2014 – web MČ SM 
 
1. Zmluva o poskytovaní služieb č. 010/2014 
medzi odberateľom Mestská časť Bratislava-Staré Mesto a dodávateľom               
Staromestská a.s. 
Predmet zmluvy: poskytovanie služieb v oblasti televízneho vysielania, propagácia projektov 
a podujatí odberateľa zo strany dodávateľa a záväzok odberateľa poskytnúť dodávateľovi za 
poskytnuté služby prostriedky podľa podmienok dohodnutých v zmluve.  
 Zmluva uzatvorená na dobu určitú, od 17.01.2014 do 31.12.2014. Odmena: 3.400,- € 
vrátane DPH mesačne (vrátane mesiaca januára 2014), t.j. prináleží za rok 2014 odmena 
v celkovej výške 40,800,- € vrátane DPH ročne. Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvu 
dohodou k akémukoľvek dátumu.  
 Zmluva podpísaná 16.01.2014, zverejnená MČ SM 16.01.2014. 
 
2. Dodatok č. 1/070/2014 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 302/2013 uzatvorenej 
dňa 11.07.2014 medzi prenajímateľom Mestská časť Bratislava-Staré Mesto a nájomcom 
Staromestská a.s. 
Predmet dodatku: Z dôvodu rekonštrukčných prác sa dočasne prenecháva Nájomcovi do 
užívania nebytový priestor na 2. poschodí vo výmere 54 m2, kancelária č. 208 – zasadacia 
miestnosť na čas prebiehajúcej rekonštrukcie NP. 
 Dodatok podpísaný 17.02.2014, zverejnený MČ SM 05.03.2014.  
 
3. Zmluva o dielo č. 132/2014 uzatvorená podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
medzi poskytovateľom Staromestská, a.s. a objednávateľom Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto 
Predmet zmluvy: úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní služieb, vykonaní 
diela: zabezpečenie správy verejných toaliet a detských ihrísk v správe m.č. Bratislava-Staré 
Mesto. 
 Celkový sumár cien za jednotlivé plnenia vykonávané počas trvania zmluvy nesmie 
presiahnuť sumu 84.046 EUR bez DPH, t.j. 100 855,20 Eur s DPH.  
 Zmluva uzatvorená na dobu určitú, a to do dňa 31.12.2014. Zmluva skončí ešte pred 
uplynutím doby vyčerpaním celej sumy.  
Zmluva podpísaná 31.03.2014, zverejnená 31.03.2014. 
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4. Zmluva o dielo č. 137/2014 uzatvorená podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
medzi poskytovateľom Staromestská a.s. a objednávateľom Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto. 
Predmet zmluvy: úprava práv a povinnosti pri poskytovaní služieb, vykonávaní diela: Čistenie 
komunikácií, chodníkov a schodísk v správe m.č. Bratislava-Staré Mesto. Celkový sumár cien 
za jednotlivé plnenia vykonávané počas trvania zmluvy nesmie presiahnuť sumu 185.000 Eur 
bez DPH, t.j. 222.000 Eur s DPH. 
 Doba trvania zmluvy: na dobu určitú, a to do dňa 31.12.2014.  
 Zmluva podpísaná 22.04.2014, zverejnená 22.04.2014.  
 
5. Zmluva o spolupráci č. 056/2014 uzatvorená podľa § 50 zák. č. 40/10994 Občiansky 
zákonník medzi zmluvnými stranami Mestská časť Bratislava-Staré Mesto a Staromestská 
a.s. Predmet zmluvy: spolupráca zmluvných strán týkajúca sa realizácie Staromestského 
zimného festivalu 2013/2014 a Sprievodného programu Zimných olympijských hier 2014 
Soči v priestoroch verejného priestranstva Hviezdoslavovo námestie a na Klzisku na Námestí. 
 Mestská časť sa zaväzuje uhradiť Staromestská a.s. náklady za jej spolupôsobenie pri 
realizácii podujatia vo výške 2 083,00 € bez DPH, ktoré sa mestská časť zaväzuje zaplatiť 
Staromestská a.s.  
 Zmluva podpísaná 07.02.2014, zverejnená 30.04.2014. 
 
6. Dodatok č. 2/251/2014 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 302/2013 uzatvorenej 
dňa 11.07.2013 medzi prenajímateľom Mestská časť Bratislava-Staré Mesto a nájomcom 
Staromestská a.s. 
 Prenajímateľ prenecháva za odplatu a podmienok dohodnutých v zmluve nájomcovi 
do užívania nebytový priestor – garáž o výmere 26 m2, nachádzajúci sa vo dvorovej časti 
budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na ulici Medená č. 2 
a Vajanského nábrežie č. 3 v Bratislave, s vchodom z Medenej ulice za účelom: skladový 
priestor a garáž.  
 Nájomné za NP garáže vo výške 1,00 Eur/rok, pričom nájomca je povinný platiť 
prenajímateľovi aj za služby spojené s užívaním priestoru, a to najmä spotreba elektriny za 
nabíjanie elektronomiclu: 4,00 Eur/deň a spotreba vody: 200 litrov/denne.  
 Dodatok podpísaný 23.06.2014, zverejnený 02.07.2014.  
 
7. Zmluva o dielo č. 562/2014 medzi dodávateľom Staromestská a.s. objednávateľom 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 
Predmet zmluvy: zabezpečenie zimnej údržby komunikácií, chodníkov a schodov v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 Zmluva uzatvorená na dobu určitú, a to odo dňa 15.11.2014 do 31.12.2014, alebo do 
vyčerpania maximálneho finančného limitu vo výške 100 000,- Eur s DPH.  
 Zmluva podpísaná 20.11.2014, zverejnená 26.11.2014.  
 
8. Zmluva o poskytovaní služieb č. 566/2014 medzi objednávateľom Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto a poskytovateľom Staromestská a.s. 
Predmet zmluvy: a) čistenie komunikácií, chodníkov a schodísk vrátane zberu a odvozu 
organického a anorganického odpadu a snehu na komunikáciách v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto; 
  b) údržba verejnej zelene vrátane zberu a odvozu organického a anorganického 
odpadu na pozemkoch v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 

c) prevádzkovanie detských ihrísk v správe mestskej časti Bratislava-Staré      
Mesto; 
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d) prevádzkovanie verejných sociálnych zariadení v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto; 
e) prevádzkovanie a údržba fontán, zavlažovacích systémov a pitných fontán 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 
f) zimná služba pre komunikácie, chodníka a schodiská. 

Trvanie a skončenie zmluvy: na dobu určitú od 01.01.2015 do 30.04.2015.  
Cena a platobné podmienky: celkový sumár cien za jednotlivé plnenia vykonané počas trvania 
zmluvy, t.j. do 30.04.2015 nesmie presiahnuť sumu vo výške 321.815,06 EUR bez DPH, resp. 
386.178,07 EUR s DPH. 
 Zmluva podpísaná 04.12.2014, zverejnená 12.12.2014.  
 
9. Dodatok č. 1/147/2014 medzi  zmluvnými stranami: 1. mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto, 2. Dobrovoľný hasičský zbor, Žilinská 1, Bratislava, 3 Staromestská a.s. 
 Dodatok č. 1 sa uzatvoril z dôvodu potreby dočasnej úpravy užívania nebytových 
priestorov aj Staromestská a.s..  

DHZ bude v čase od 01.05.2014 do 31.01.2015 užívať nebytové priestory o výmere 
667,88 m2, Staromestská a.s. o výmere 18,83 m2. DHZ sa zaväzuje platiť mestskej časti 
nájomné za užívanie NP, Staromestská a.s. sa zaväzuje platiť m.č. nájomné za užívanie NP.  

Dodatok podpísaný 23.06.2014, zverejnený 23.07.2014.  
 
V.1.2   Zmluvy rok 2015 (I. polrok) 
V.1.2.1  Zmluvy rok 2015 (I. polrok) - web Staromestská 
 
ROK 2015 
1. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov 
medzi Staromestská, a.s. a VAŠA  Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava 
Predmet zmluvy: zabezpečenie poskytovania stravovania 
Cena stravného lístka je stanovená vo výške hodnoty poskytovaného jedla.  
Odmena dodávateľa za poskytnuté služby vo výške 1,00% z celkového finančného objemu 
odoberaných a fakturovaných stravných lístkov na základe každej samostatnej objednávky. 
Na základe objednávky (osobnej, telefonickej, faxovej alebo elektronickej vyhotoví 
a odovzdá (odošle) dodávateľ klientovi doklad na zaplatenie preddavku (zálohovú faktúru). 

Zmluva podpísaná: 13.01.2015, zverejnená 13.01.2015 
 
2. Dohoda o skončení Zmluvy o podnájme nebytového priestoru č. 23/2014 zo dňa 
05.08.2014 
medzi nájomcom: Staromestská a.s. a podnájomníkom: CHEOPS production, s.r.o., 
Petzwalova 28, Nitra 
Nájomca ako vysielateľ a podnájomník ako prevádzkovateľ uzatvorili dňa 07.10.2014 
Zmluvu o spolupráci pri prevádzke lokálnej televízie č. 26/2014 (ďalej len „Zmluva 
o spolupráci“), predmetom ktorej bola spolupráca pri zabezpečení prevádzky, technického 
a organizačného fungovania mestskej televízie – Slovenská televízia, pričom povinnosťou 
nájomcu v zmysle čl. II bod 1 Zmluvy o spolupráci bolo zabezpečiť pre podnájomníka na 
svoje náklady prevádzku Staromestskej televízie po technickej stránke, čo predstavovalo 
zabezpečiť technické a materiálne vybavenie vyhovujúcich priestorov na prevádzku 
a fungovanie Staromestskej televízie a znášať všetky náklady na prevádzku týchto priestorov 
vrátane energií. Nájomca bol povinný na svoje náklady zabezpečiť technickú stránku 
spočívajúcu v poskytnutí priestorov na prevádzku Staromestskej televízie, ktorá sa stala 
predmetom osobitného zmluvného vzťahu, a to Zmluvy o podnájme NP zo dňa 05.08.2014 
pod č. 23/2014. Predmetom Zmluvy o podnájme  bolo prenechanie NP o výmere 142,72 m2 
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nachádzajúcich sa v suteréne a vo výmere 69,80 m2 nachádzajúcich sa na prízemí 
nehnuteľnosti na ul. Medená 2 v Bratislave nájomcom podnájomníkovi do užívania za 
odplatu.  
 Zmluvné strany sa dohodli na zániku Zmluvy o podnájme NP zo dňa 05.08.2014 
označenej pod č. 23/2014, a to spôsobom podľa čl. IV ods. 4.2 písm. a) Zmluvy o podnájme.  
 Zmluvné strany sa dohodli na skončení Zmluvy o podnájme ku dňu 06.02.2015 
Zmluva podpísaná 06.02.2015, zverejnená 17.02.2015. 
 
3. Dohoda o skončení Zmluvy o spolupráci pri prevádzke lokálnej televízie č. 26/2014 zo 
dňa 07.10.2014 
medzi vysielateľom: Staromestská a.s. a prevádzkovateľom: CHEOPS production, s.r.o., 
Petzwalova 28, Nitra 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.10.2014 Zmluvu o spolupráci pri prevádzke lokálnej 
televízie pod č. 26/2014 (ďalej ako „Zmluva o spolupráci), predmetom ktorej bola spolupráca 
pri zabezepčení prevádzky, technického a organizačného fungovania mestskej televízie – 
Staromestská televízia, pričom povinnosťou Vysielateľa ako nájomcu v zmysle čl. II bod 1 
Zmluvy o spolupráci zabezpečiť pre prevádzkovateľa ako podnájomníka na svoje náklady 
prevádzku Staromestskej televízie po technickej stránke, čo predstavovalo zabezpečiť 
technické a materiálne vybavenie vyhovujúcich priestorov na prevádzku a fungovanie 
Staromestskej televízie a znášať všetky náklady na prevádzku týchto priestorov vrátane 
energií. Vysielateľ ako no nájomca bol v zmysle Zmluvy o spolupráci povinný na svoje 
náklady zabezpečiť technickú stránku spočívajúcu v poskytnutí priestorov na prevádzku 
Staromestskej televízie, ktorá sa stala predmetom osobitného zmluvného vzťahu, a to Zmluvy 
o podnájme NP zo dňa 05.08.2014 pod č. 23/2014 
 Zmluvné strany sa dohodli na zániku Zmluvy o spolupráci pri prevádzke lokálnej 
televízie zo dňa 07.10.2014 označenej pod č. 26/2014, a to spôsobom podľa čl. IX, ods. 2 
písm. b) Zmluvy o spolupráci. 
 Zmluvné strany sa dohodli na skončení Zmluvy o spolupráci ku dňu 06.02.2015.  
Zmluva podpísaná. 06.02.2015, zverejnená 17.02.2015. 
 
4. Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej podľa § 269 ods. 2 OZ zo 
dňa 15.07.2014 
medzi zmluvnými stranami Alexander POLÁK – POHA, so sídlom Šintaská 8, Bratislava 
a Staromestská a.s. 
 Predmetom Dohody je ukončenie zmluvy o poskytovaní služieb technika BOZP zo 
dňa 15.07.2014 ku dňu 01.06.2015. 
 Dohoda podpísaná 01.06.2015, zverejnená 02.06.2015.  
 
5. Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri káblovej retransmisii televízneho 
programu Staromestská TV 
Účastníci Dohody: Staromestská a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 
36, Bratislava 

Účastníci Dohody uzatvorili dňa 23.09.2013 Zmluvu o spolupráci pri káblovej 
retransmisii televízneho programu Staromestská TV, predmetom ktorej je spolupráca 
zmluvných strán pri káblovej retransmisii programovej služby Staromestská TV(ďalej len 
„program“) Vysielateľa v káblovom distribučnom systéme, a t v Základnom analógovom 
súbore. Účastníci Dohody dňa 27.11.2013 uzatvorili Zmluvu o spolupráci pri káblovej 
retransmisii televízneho programu Staromestská TV, predmetom ktorej je spolupráca 
zmluvných strán pri káblovej retransmisii programovej služby Staromestská TV (ďalej len 
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„program“) Vysielateľa v káblovom distribučnom systéme, súbore digitálnej retransmisie, 
v rámci ponuky služby UPC DIGITAL, balíček Basic. 

Predmet Dohody: Z dôvodu ukončenia vysielania Staromestskej TV sa Účastníci 
Dohody dohodli na ukončení účinnosti Zmlúv v celom ich rozsahu ku dňu 15.02.2015.  

Dohoda podpísaná 15.02.2015, zverejnená 07.04.2015.  
 

6. Zmluvy o poskytovaní administratívnych služieb medzi zmluvnými stranami:  
Staromestská a.s. (Poskytovateľ) a Car Towing a.s., (Objednávateľ) Záhradnícka 151, 
Bratislava 
 Objednávateľ vykonáva na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 01/2014 zo dňa 
03.01.2014 (ďalej len „Zmluva na odťah“) pre Poskytovateľa niektoré služby v súvislosti 
s odťahovaním motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v správe Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a to za dohodnutú odmenu ako aj vykonáva ďalšie dohodnuté služby.  
 Na základe tejto Zmluvy sa  Poskytovateľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonávať 
niektoré administratívne služby spojené s poskytovaním služieb Objednávateľom podľa 
Zmluvy na odťah a Objednávateľ sa zaväzuje za tieto služby zaplatiť Poskytovateľovi 
dohodnutú odmenu.  
 Predmetom tejto Zmluvy je aj záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi 
nasledovné administratívne služby: 
a. spracovanie agendy vykonaných odstránení motorových vozidiel podľa podkladov; 
b. a iné administratívne služby podľa požiadaviek Objednávateľa  
(ďalej len „Služby“) a záväzok Objednávateľa platiť za tieto Služby odplatu podľa tejto 
Zmluvy.  
 Odplata a jej splatnosť: Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude 
a poskytovanie Služieb platiť odplatu v sume 200,- € bez DPH za každý kalendárny mesiac 
poskytovania Služieb (ďalej len „Odplata“). K dohodnutej Odplate bude Poskytovateľ 
účtovať DPH v zmysle platných právnych predpisov.  
 Objednávateľ sa zaväzuje platiť Odplatu vo výške dohodnutej v tejto Zmluve 
v mesačných bezhotovostných platbách na účet Poskytovateľa. 
 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2015 do 02.01.2018.  

Zmluva podpísaná 01.04.2015, zverejnená 27.04.2015.  
7. Zmluva o poskytovaní služieb medzi zmluvnými stranami: 
medzi zmluvnými stranami Alexander POLÁK – POHA, so sídlom Šintaská 8, Bratislava 
a Staromestská a.s.. 
 Uzatvorili na základe prieskumu trhu zo dňa 25.05.2015 podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 
zmluvu o poskytovaní služieb ABT-technika BOZP.  
 Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb technika BOZP, vykonávanie niektorých 
činností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 5 zákona č. 355/2007 Z.z. 
dodávateľským spôsobom u zamestnávateľov, ktorých zamestnanci vykonávajú práce 
zaradené do kategórie 1. alebo dodávateľom v plnom rozsahu pre objednávateľa. Predmet 
ABT je stanovený v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších 
predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a sním súvisiacich predpisov. Predmet 
činnosti sa vzťahuje na priestory objednávateľa prenajaté a zverené do správy.  
 Doba plnenia: Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.06.2015, maximálne do 
vyčerpania finančného limitu 990,00 Eur bez DPH.  
 Cena za poskytovanie služieb technika BOZP je stanovená na základe dohody 
paušálne vo výške 35,00 Eur/mesačne. 
 Zmluva podpísaná 01.06.2015, zverejnená 02.06.2015. 
 



 43 

8. Dohoda o vzájomnom vyrovnaní záväzkov č. 8/2015 
medzi zmluvnými stranami objednávateľ Staromestská a.s. a dodávateľ VEPOS 
BRATISLAVA, a.s., Žilinská 1, Bratislava; RAKI, s.r.o., Kopčianska 82D, Bratislava. 
 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 32/2014, ktorej predmetom je 
zabezpečenie zimnej údržby, schodnosti a čistenie komunikácií III. a IV. triedy, ako aj 
chodníkov a schodov v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a vysýpanie odpadových 
košov na týchto komunikáciách zo dňa 19.12.2014.  
 Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluvný vzťah založený Zmluvou o dielo č. 32/2014 
zo dňa 19.12.2014 zanikol uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená, a to ku dňu 
30.04.2015. Posledným dňom trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou bol deň 
30.04.2015.  
 Zmluvné strany potvrdzujú, že uhradením faktúry č. 2015000027 v celkovej výške 
52 549,68 € za výkony v mesiaci apríl 2015 zo strany objednávateľa ku dňu podpisu tejto 
dohody dochádza k vzájomnému vyrovnaniu všetkých záväzkov, čím majú voči sebe 
vyrovnané všetky finančné nároky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. 32/2014. Zmluvné 
strany vyhlasujú, že si teraz a ani v budúcnosti nebudú navzájom voči sebe uplatňovať žiadne 
finančné nároky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. 32/2014.  

Dohoda podpísaná 19.06.2015, zverejnená 23.06.2015. 
 
9. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 0682/4486  
uzavretá medzi „Záložený veriteľ“ Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 
Bratislava a Staromestská a.s. „Záložca“ 
 Záložný veriteľ a Záložca uzavreli dňa 25.06.2014 Zmluvu o účelovom úvere č. 
0537/14/44861 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva o úvere“), na základe ktorej 
sa Záložný veriteľ zaviazal poskytnúť Záložcovi úver, t.č. vo výške 170.000,-Eur a Záložca sa 
zaviazal splatiť poskytnuté peňažné prostriedky s príslušenstvom za podmienok dohodnutých 
v Zmluve o úvere.  
 Záložca na zabezpečenie pohľadávok Záložného veriteľa a ich príslušenstva dáva 
Záložnému veriteľovi do zálohu hnuteľné veci:  
Pracovný stroj samohybný, značka GREEN MACHINES. 

Zmluva podpísaná 30.06.2015, zverejnená 01.07.2015. 
 
V.1.2.2  Zmluvy rok 2015 (I. polrok) – web MČ SM 
 
1. Dodatok č. 3/82/2015 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 302/2013 uzatvorenej dňa 
11.07.2013 
medzi prenajímateľom Mestská časť Bratislava-Staré Mesto a nájomcom Staromestská a.s.   
Predmet dodatku: Prenajímateľ prenecháva za odplatu a dohodnutých podmienok nájomcovi 
do užívania nebytový priestor – garáž o výmere 26 m2 nachádzajúcu sa v dvorovej časti 
budovy Miestneho úradu m.č.Bratislava-Staré Mesto na ulici Medená č. 2 a Vajanského nábr. 
3 v Bratislave s vchodom z Medenej ul.  
 Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi a nájomca je oprávnený užívať NP 
garáže za účelom: skladový priestor a garáž.  
 Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na nájomnom za NP garáže vo výške 41,00 
Eur/rok, pričom nájomca je povinný platiť prenajímateľovi aj za služby spojené s užívaním 
priestoru, a to najmä spotreba elektrickej elektriny za nabíjanie elektromobilu: 4,00Eur/deň 
a spotreba vody: 200 litrov. denne.  
 Dodatok podpísaný 02.04.2015, zverejnený 09.04.2015.  
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2. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 566/2014 (číslo zverejnenia 97/2015) 
medzi dodávateľom Staromestská a.s. a objednávateľom Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto. 
Predmet dodatku: navýšenie ceny zimnej služby v období od 01.01.2015 do 31.03.2015 oproti 
plánovaným nákladom. Navýšenie ceny zimnej služby v uvedenom období predstavuje sumu 
za vykonané práce vo výške 52.457,24 Eur s DPH. Celkový sumár cien za jednotlivé plnenia 
vykonané počas trvania zmluvy, t.j. do 30.04.2015 nesmie presiahnuť sumu vo výške 
365.529,43 Eur bez DPH, resp. 438.635,32 Eur s DPH.  
 Dodatok podpísaný 27.02.2015, zverejnený 12.05.2015. 
 
3. Zmluva o poskytovaní služieb č. 167/2015 medzi objednávateľom Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto a poskytovateľom Staromestská a.s.. 
Predmet zmluvy: a) čistenie komunikácií, chodníkov a schodísk vrátane zberu a odvozu 
organického a anorganického odpadu na komunikáciách v správe mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto; 
  b) prevádzkovanie detských ihrísk v správe mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto; 
  c) prevádzkovanie verejných sociálnych zariadení v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto.  
Trvanie a skončenie zmluvy: na dobu určitú od 01.05.2015 do 31.12.2015.  
Celkový sumár cien za jednotlivé plnenia vykonané počas trvania zmluvy, t.j. do 31.12.2015 
je v celkovej výške 170.585,15 Eur bez DPH, resp. 204.702,18 Eur s DPH 
 Zmluva podpísaná 29.05.2015, zverejnená 01.06.2015. 
 
V.1.2.2.1  Kontrolné zistenie:  
 Uzatvorené zmluvy v kontrolovanom období boli zverejnené buď na webovej stránke 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, alebo na webovej stránke Staromestská a.s. 
Odporúčanie: 
 Vzhľadom na skutočnosť, že akciová spoločnosť Staromestská a.s. je „100 % dcérou“ 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a táto na ňu „deleguje“ mnohé činnosti, bolo by 
z pohľadu kontrolného orgánu vhodné, aby na webovej stránke akciovej spoločnosti boli 
zverejnené všetky zmluvy, ktoré sú uzatvorené s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto.  
 
V.2 Účtovníctvo 
Účtovníctvo v roku 2014 a 2015 zabezpečovala pre Staromestskú a.s. spoločnosť 
Servis elektroniky s.r.o. 
Údernícka ul. č. 11 
Bratislava 851 01   
IČO: 3628421 
Táto činnosť bola realizovaná na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej 10.08.2014. 
V predmetnej zmluve sú v článku III. definované povinnosti zhotoviteľa 

- vedenie podvojného účtovníctva, 
- spracovanie miezd, vrátane elektron. pod. výkazov, 
- účtovné poradenstvo 
- ostatné účtovné služby a výkazníctvo podľa požiadavky objednávateľa 

K zmluve bol priložený aj živnostenský list na vykonávanie ohlasovacej živnosti – 
vedenie účtovníctva, ktorý vydal Okresný úrad, živnostenský odbor, Bratislava V pod č.       
Žo – 97/04124/002, reg. č. 931/97. 
 
 



 45 

Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace. Zmluvný vzťah 
sa mohol skončiť aj vyčerpaním limitu objednávateľa vo výške 19 999,00 EUR bez DPH.  
Zmluva bola ukončená k 31.12.2015. 
 
V.2.1 Vedenie účtovníctva 
Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v § 6 hovorí, že  
(1) Účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi, 
(2) Účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách vykoná účtovná jednotka účtovným 
zápisom iba na základe účtovných dokladov; 
§ 7 hovorí,  že 
(1) Účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka  poskytovala verný 
a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii 
účtovnej jednotky; 
§ 12 hovorí, že 
(1) Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva účtuje v týchto účtovných 
knihách:  
a) v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje 
zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období, 
b) v hlavnej knihe, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky 
a v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, 
rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období.   
§ 10 hovorí, že: 
(1) Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať 
a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu, 
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, 
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, 
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,  
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia 
f) podpisový záznam osoby (§ 32ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke 
a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, 
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich 
v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.  
(2) Účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení 
skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to ak, aby bolo možno určiť obsah každého 
jednotlivého účtovného prípadu spôsobom podľa § 8 ods. 5. 
 
V.2.2 Faktúry došlé 
Ku kontrole boli predložené účtovné doklady – došlé faktúry za rok 2014, evidencia vedená 
na počítači, od poradového čísla 21140001– 21140244, teda spolu 244 došlých faktúr. Išlo 
prevažne o faktúry za čistiace potreby, manažérske práce riaditeľa spoločnosti, nákup 
čistiaceho stroja, zimnú údržbu, internetové pripojenie, technickú realizáciu odťahu vozidiel, 
stravné lístky, odvoz a likvidácia odpadu z komunikácii, telefonické poplatky, ochranné 
odevy, hokejové prenosy, servis čistiaceho stroja, právne služby, zabezpečovací vstupný 
systém toalety atď. . 
 
 
 
 
 
 



 46 

V.2.2.1  Kontrolné zistenie: 
 všetky došlé faktúry 

- ani na jednej faktúre nie je zaznamenaný dátum prijatia faktúry organizáciou, 
 Fa 2114001 – UPC BROADBAND Slovensko v sume 45,90 Eur, na faktúre je dátum 

vystavenia 02.01.2014, ale na likvidačnom liste je dátum vystavenia/zaradenia 
01.01.2014  
- dátum likvidovania faktúry nemôže predchádzať samotnému vystaveniu faktúry, 

 Faktúry bez doložených výkazov realizovaných úkonov:  
Fa 2114006 z 31.01.2014; Fa 2114008 z  15.02.2014; Fa 2114014 z 28.02.2014; Fa 
21140017 z 15.03.2014; Fa 2114021 z 01.04.2014; Fa 21140027 z 31.03.2014 ; Fa 
21140028 z 31.03.2014; Fa 21140034 z 06.05.2014; Fa 21140038 z 29.04.2014;   Fa 
21140063 z 10.06.2014; Fa 21140089 z  10.07.2014; Fa 21140093  z 30.06.2014; Fa 
21140100  z 26.07.2014; Fa 21140119 z 13.08.2014; Fa 21140136 z 09.09.2014; Fa 
21140187 z 11.11.2014; Fa 21140215 z  05.12.2014 Fa z  31.12.2014; 

 
 Faktúry bez doloženej objednávky, zmluvy:  

Fa 21140010 z 17.02.2014; Fa 21140020 z 21.03.2014; Fa 2114052 z 23.05.2014; Fa 
21140053 z 28.05.2014; Fa 2114 0070 z 06.06.2014;  Fa 21140088 z 09.07.2014; Fa 
2110094 z 16.07.2014; Fa 21140100  z 26.07.2014; Fa 21140101  z 09.07.2014;         
Fa 21140148 z 22.09.2014; Fa 21140151 z 29.08.2014; Fa 21140162 z 09.10.2014; Fa 
21140188 z 10.10.2014; Fa 21140190 z 12.11.2014; Fa 21140208 z 03.12.2014 

 Fa 21140024 – LASER Media, s.r.o., vystavená 10.03.2014 v sume 20 613,60 € - za 
prenájom, prevádzku, montáž, demontáž a 24 hodinové servisné zabezpečenie 
veľkoplošnej LED obrazovky 24 m2. Doložená objednávka č. 03/2014 z 10.02.2014. 
K doloženej objednávke č. 03/2014 neboli pripojené doklady, ktorými by bol 
zdôvodnený výber firmy (verejné obstarávanie).  

 Fa 2114044 – VAŠA Slovensko, s.r.o., vystavená 16.05.2014, v sume 789,36 € za 
stravné lístky 2014. Na likvidačnom liste je dátum 15.05.2014.  
- Dátum likvidácie faktúry nemôže predchádzať samotnému vystaveniu faktúry.  

 Fa 21140065 – KANAL M.P.S., s.r.o., vystavená 31.05.2014, v sume 239,94 € za 
vytiahnutie kanalizačného odpadu WC v Medickej záhrade. Doložená objednávka 
z 02.06.2014.  
- Objednávka je z neskoršieho dátumu, ako bola vystavená samotná faktúra. 

 Fa č. 21140071 – Profigrass Sk, s.r.o. v sume 203 169,00 € - čistiaci stroj Green 
Machine 500 ZE  
- k faktúre neboli doložené doklady o dodávke  

 Fa 21140076 - PARK PIARG, n. o., vystavená 30.06.2014 v sume 995,00 € za 
upratovanie skleníkov a priľahlých pozemkov v Pruger Walnerovej záhrade. Služba 
dodaná 25.06.2014, objednávka vystavená 30.06.2014  
– objednávka vystavená neskôr, ako bola dodaná služba, 

 Fa 21140108 -  VEPOS, Bratislava, s.r.o, vystavená 30.06.2014 v sume 330,00 € za 
odstránenie a likvidáciu starého piesku, dovoz a uhrabanie nového piesku na detskom 
ihrisku na Žižkovej ul., na základe objednávky č. 27/2014 z 25.06.2014. doložená 
cenová ponuka z 03.07.2017. Faktúra je vystavená 30.06.2014  
– cenová ponuka je z neskoršieho dátumu, ako samotná objednávka, v ktorej sa 
odvolávajú na cenovú ponuku  a aj z neskoršieho dátumu, ako samotná faktúra. 
V správe MČ Ba-SM sú tieto detské ihriská: Slubekova záhrada, Medická záhrada, 
Grassalkowichova záhrada, Jakubovo nám., Jedlíkova, Fajnorovo nábrežie. Detské 
ihrisko na Žižkovej ul. MČ SM v správe nemá.  
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 Fa 21140117 – MČ SM, vystavená 06.08.2014 v sume 102,78 € - na základe dodatku č. 
1/147/2014 zo dňa 16.07.2014  
- nie je jasný predmet fakturácie.  

- Fa 21140165 – PPS Team, vystavená 07.10.2014 v sume 782,40 Eur za oprávarenské 
práce na rozvodoch vody a kanalizácie vo verejnom WC v parku na Banskobystrickej 
ul. Doložený súpis vykonaných prác z 24. a 25.09.2014, doložená objednávka č. 
61/2014 zo 06.10.2014.  

- Objednávka vystavená neskôr ako boli prevedené práce, 
 Fa 21140123; Fa 21140124; Fa 21140125; Fa 21140127 ; Fa 21140133; Fa 21140138; 

Fa 21140139; Fa 21140140, Fa 21140141,  Fa 2110142, Fa 21140143, Fa 21140144  
- Faktúry nie sú „Zozname prijatých faktúr“ 

 Fa 21140167 z 14.10.2014; Fa 21140168 z 06.10.2014; Fa 211410169 z 15.10.2014; 
Fa 21140170 z 30.09.2014; Fa 21140171 z 02.10.2014; Fa 21140173 z 27.10.2014; Fa 
21140174 z 31.10.2014; Fa 21140175 z  01.11.2014; Fa 21140176 z 31.10.2014; Fa 
21140177 z 04.11.2014; Fa 21140178 z 31.10.2014; Fa 21140179 z 31.10.2014; Fa 
21140243 z  12.1.2015; Fa 21140244 z 17.12.2014 
- Faktúry nie sú zverejnené, porušenie zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

 Fa 21140208 z 03.12.2014. 
- K faktúre nie je zverejnená objednávka, porušenie zák. č. 211/2000 Z. z.: 

 
V.2.3 Faktúry vyšlé 
Ku kontrole boli predložené účtovné doklady – vyšlé faktúry za rok 2014, evidencia vedená 
na počítači, od poradového čísla 20140001– 20140119, teda spolu 119 vyšlých faktúr. Išlo 
prevažne o faktúry odberateľom za poskytnuté služby, a to na základe uzavretých zmlúv, 
prípadne na základe došlých objednávok. Išlo prevažne o poskytovanie služieb v oblasti 
televízneho vysielania, propagáciu projektov a podujatí (fakturované MČ SM), za podnájom 
nehnuteľností (IMAGEWELL s.r.o.), zimnú údržbu (MČ SM), odťahy v Starom Meste (MČ 
SM), reklamné vysielanie (UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o.), letnú a zimnú údržbu (MČ 
SM), ručné čistenie, zametanie a vysýpanie košov (MČ SM), správu verejných toaliet (MČ 
SM) atď. . 
 
V.2.3.1  Kontrolné zistenie: 
 Fa 20140003 z 31.01.2014, Fa 20140015 z 05.05.2014, Fa 20140018 z 05.05.2014; Fa 

20140038 z 03.07.2014; Fa 20140044 z 04.08.2014; Fa 20140039 z 03.07.2014, Fa 
20140045 z 04.08.2014; Fa 20140040 z 03.07.2014, Fa 20140046 zo 04.08.2014, Fa 
20140047 z 04.08.2014.  
- Zmluvy nie sú zverejnené na web stránke Staromestská a.s. uzavretých s MČ SM: 

 Fa 20140007 – Bratislavský samosprávny kraj, vystavená 12.03.2014, v sume 
11 976,00 €, na základe zmluvy o spolupráci a propagácii zo dňa 07.02.2014, účinnej 
dňa 08.02.2014 fakturujú zmluvnú odmenu 11 976,00 €.  
- Zmluva nie je zverejnená na webovej stránke Staromestská, a.s..  

 Fa 20140008 – UPC Broadband Slovakia, s.r.o. , vystavená 14.03.2014, na základe 
zmluvy o spolupráci pri retransmisii fakturujú reklamné vysielanie za obdobie 10/2013 
– 09/2014 sumu 60,00 €.  
- Zmluva nie je zverejnená na webovej stránke Staromestská, a.s.. 

 Fa 20140014 – Slovenská  olympijská marketingová, a.s., vystavená 10.03.2014 
v sume 60,00 €, na základe dohody fakturujú propagáciu Olympijských hier na 
veľkoplošnej obrazovke v rámci FUN ZONY na Hviezdoslavovom nám.  
- Dohoda nie je zverejnená.  



 48 

 Fa 20140030 – Orange Slovensko, a.s., vystavená 17.06.2014 v sume 3 600,00 Eur za 
reklamné služby podľa objednávky.  
- Objednávka nie je doložená k faktúre.  

 Fa 20140042 – MČ Bratislava-Staré Mesto, vystavená 08.07.2014, v sume 861,12 €, 
doložená objednávka č. 687 z 18.06.2014, v ktorej si MČ objednáva úpravu 
a revitalizáciu DI: ihrisko Martinengova, ihrisko Nábr. arm. gen. L Svobodu, 
v celkovej sume 861,12 €.  
- Ihrisko Martinengova a ihrisko Nábr. arm. gen L. Svobodu nie je v správe MČ 
Bratislava-Staré Mesto.  

 Fa 20140117 – MČ Bratislava-Staré Mesto, vystavená 08.01.2015 za posypovú soľ. 
Doložená objednávka č. 62/2014 z 27.01.2014, MČ si objednáva dodávku a rozvoz 
posypovej soli počas mesiacov 01-04/2014. Fakturované 625 kg.  
- Objednávka je z 27.01.12014 a týka sa objednania počas mesiacov 01/-04/2014. 
Preberacie protokoly sa týkajú 12/2014.  
 

V.2.4 Pokladňa 
Pokladňa je vedená na počítači. Príjmové pokladničné doklady  (ďalej len PPD) a výdavkové 
pokladničné doklady (ďalej len VPD) majú svoj osobitný číselný rad. V pokladničnej knihe 
sú evidované za rok 2014  PPD od č. 22140001 po číslo 22140101, VPD sú evidované od 
čísla 23140001 po číslo 23140183. Pokladničná kniha je za každý mesiac uzavretá, každý 
mesiac je ošifrovaný podpisom riaditeľa. V 1. mesiaci, čo sa týka pohybov bol zaznamenaný 
príjem zálohy na službu – odťah v celkovej sume 35 937 €, za 2. mesiac bol príjem cez 
pokladňu v sume 38 016,00 €. Tieto príjmy boli odvedené na účet v banke v III. mesiaci. 
V ostatných mesiacoch príjmy za odťahy boli riešené priamo na účet organizácie. Čo sa týka 
pohybov cez pokladňu, v mesiacoch 03/2014 – 12/2014 boli na strane príjmov len dotácie 
pokladne a vo výdavkoch boli úhrady za poštovné, spotrebný materiál, poplatky za služby – 
overenie dokladov, nákup náradia, výroba kľúčov, PHM do kosačky, struny do kosačky, 
kancelárske potreby, pracovné odevy, obuv služby -  čistiareň, parkovné, opravy defektov 
a pod. 
 
V.2.4.1  Kontrolné zistenie: 
 VPD 23140019 z 02.06.2014; VPD 23140021 z 02.06.2014; VPD 23140026 

z 10.06.2014; VPD 23140040 z 30.06.2014; VPD 23140041 z 30.06.2014; VPD 
23140081 z 20.08.2014;  
- Na pokladničných dokladoch chýba podpis príjemcu. 

 VPD 23140022 z 03.06.2014; VPD 23140030 z 18.06.2014; VPD 23140038 
z 26.06.2014; VPD 23140041 z 30.06.2014; VPD 23140073 z 08.08.2014; VPD 
23140074 z 08.08.2014; VPD 23140079 zo 14.08.2014; PPD 22140056 z 21.08.2014; 
VPD 23140085 z 26.08.2014; VPD 23140086 z 28.08.2014; VPD 23140088 
z 08.09.2014; VPD 23140089 z 09.09.2014; VPD 23140090 z 09.09.2014; VPD 
23140091 z 09.09.2014; VPD 23140097 zo 17.09.2014; VPD 23140099 zo 
17.09.2014; VPD 23140103 z 19.09.2014; VPD 23140105 z 19.09.2014; VPD 
23140109 z 25.09.2014 ;VPD 23140110 z 25.09.2014; 
VPD 23140111 z 27.09.2014; VPD 23140112 z 27.09.2014; VPD 23140113 
z 29.09.2014; 
VPD 23140114 z 30.09.2014; VPD 23140115 z 30.09.2014; VPD 23140121 zo 
07.10.2014; VPD 23140123 zo 07.10.2014; VPD 23140124 zo 07.10.2014; VPD 
23140125 z 08.10.2014; VPD 23140126 z 09.10.2014; VPD 23140128 z 10.10.2014; 
VPD 23214129 z 10.10.2014; VPD 23140130 z 10.10.2014; VPD 23140132 
z 15.10.2014; VPD 23140140 z 27.10.2014;VPD 23140141 z 27.10.2014; VPD 
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23140144 z 31.10.2014; PPD 22140067 z 27.10.2014; PPD 22140068 z 29.10.2014; 
PPD 22140069 z 31.10.2014; VPD 23140145 z 03.11.2014; VPD 23140146 zo 
04.11.2014; VPD 2314 0147 zo 07.11.2014; VPD 23140148 z 08.11.2014; PPD 
22140070 zo 04.11.2014;  PPD 22140071 zo 06.11.2014;  PPD 22140072 
z 10.11.2014; PPD 22140073 zo 14.11.2014; VPD 23140154 zo 14.11.2014; VPD 
23140156 z 19.11.2014; VPD 23140157 z 20.11.2014; VPD 23140158 z 21.11.2014; 
VPD 23140159 z 21.11.2014; PPD 22140076 z 22.11.2014; PPD 22140077 
z 24.11.2014;  PPD 22140078 z 27.11.2014; PPD 22140079 z 29.11.2014; VPD 
23140162 z 24.11.2014; VPD 23140163 z 25.11.2014; VPD 23140164 z 27.11.2014;  
VPD 23140165 z 27.11.2014; PPD 22140080 z 30.11.2014; VPD 23140167 
z 02.12.2014;VPD 23140168 z 03.12.2014; PPD 22140081 z 03.12.2014; PPD 
22140082 zo 04.12.2014; PPD 22140083 z 05.12.2014; PPD 22140084 zo 07.12.2014;  
VPD 23140170 z 08.12.2014; VPD 23140171 z 09.12.2014; PPD 23140085 
z 09.12.2014; PPD 23140086 z 10.12.2014; PPD 22140087 z 11.12.2014; VPD 
23140173 z 11.12.2014; VPD 23140174 zo 14.12.2014; PPD 22140090 zo 
14.12.2014; PPD 22140091 z 15.12.2014; PPD 22140092 zo 16.12.2014; PPD 
22140093 zo 17.12.2014; VPD 23140175 z 15.12.2014; VPD 23140176 zo 
16.12.2014; PPD 22140094 z 18.12.2014;  PPD 22140095 z 19.12.2014; VPD 
23140178 zo 17.12.2014; VPD 23140179 z 19.12.2014; VPD 23140180 
z 19.12.2014;VPD 23140181 z 22.12.2014; PPD 22140096 z 20.12.2014; PPD 
22140097 z 21.12.2014; PPD 22140098 z 22.12.2014; PPD 22140099 z 23.12.2014; 
VPD 23140182 z 23.12.2014; PPD 22140100 z 26.12.2014; PPD 22140101 
z 31.12.2014;  

- Na pokladničných dokladoch chýba podpis schválil.  
 PPD 22140051 z 09.06.2014; PPD 22140054 z 26.06.2014; 

- Nie sú doložené doklady o výbere z banky. 
 VPD 23140044 z 30.06.2014 v sume 7,00 € (preventívna prehliadka)  

– vyplatené bolo inej osobe, ako je doložený o výkone preventívnej prehliadky.  
 
V.3 Pôžička, úver 
V.3.1   Pôžička 
 
 V roku 2013 sa mestská časť Bratislava-Staré Mesto rozhodla podporiť činnosť svojej 
akciovej spoločnosti formou pôžičky. Uvedenú pôžičku prerokovalo miestne zastupiteľstvo 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 23.04.2013 a prijalo k tomu nasledovné uznesenie:  
 
Uznesenie č. 72/2013 z 23.04.2013 (bod 22) 
Návrh na poskytnutie pôžičky spoločnosti Staromestská a.s. a druhú zmenu rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 
D. súhlasí 
v súlade s ods. 6 § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. s poskytnutím návratnej 
pôžičky z príjmov kapitálového rozpočtu spoločnosti Staromestská a.s. vo výške 95 000,00 
Eur na dobu do 31.12.2018 s úrokovou mierou ročný EURIBOR + marža 0,5 % p.a. 
začiatok splácania   od 1.1.2014 
výška splátok istiny    19 000,00 Eur/rok 
doba splácania istiny   5 rokov 
spôsob splácania    anuitné 
ukončenie splácania istiny a úroku 31.12.2018 
úroková sadzba   ročný EURIBOR + marža 0,5 % p.a. bude 
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     splatná k 31.12. bežného roka 
účel pôžičky    poskytnutie finančných prostriedkov na rozbeh  

činnosti spoločnosti Staromestská a.s. 
E. schvaľuje 
druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2013 
finančné operácie – výdavky v Eur 
 
Poskytnutie pôžičky Staromestská, a.s. schválený  

rozpočet 
zvýšenie + 
zníženie - 

upravený 
rozpočet 

  + 95 000 95 000 
Rozpočet spolu 0 + 95 000 95 000 
 
 Na základe prijatého uznesenia bola uzavretá Zmluva č. 209/2013 o poskytnutí 
návratnej pôžičky. Zmluva bola zverejnená a celkovo má VIII. článkov. Podpísaná bola 27., 
resp. 28. 05.2013.  
 
V článku II. predmetnej zmluvy sa definuje predmet a podmienky pôžičky nasledovne:  
1. Predmetom pôžičky podľa tejto zmluvy sú peňažné prostriedky vo výške: 95 000,00 EUR 
(slovom: deväťdesiatpäťtisíc eur). 
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach pôžičky: 
začiatok splácania:    od 01.01.2014 
výška splátok istiny:    19 000,- eur/rok 
doba splácania istiny:    5 rokov 
spôsob splácania:    anuitné 
ukončenie splácania istiny a úroku:  31.12.2018 
úroková sadzba:   ročný EURIBOR + marža 0,5 % p.a. splatná k 31.12.  
     bežného roka 
účel pôžičky:     rozbeh činnosti príjemcu 
 
 Splatnosť istiny a úrokov vyjadrujú nasledujúce tabuľky: 
 

ISTINA Rok Suma Dátum splatnosti Dátum splatenia 
2013 * * * 
2014 19.000,00 31.12.2014 15.12.2014 
2015 19 000,00 31.12.2015 07.01.2015 
2016 19 000,00 31.12.2016  
2017 19 000,00 31.12.2017  
2018 19 000,00 31.12.2018  
 95 000,00   
* istina podľa zmluvy v danom roku nie je splatná 
 

ÚROK Rok Suma Dátum splatnosti Dátum splatenia 
2013 579,03 15.12.2014 15.12.2014 
2014 918,13 31.12.2015 03.03.2016 
2015 570,68 31.12.2016  
2016 ** 31.12.2017  
2017 ** 31.12.2018  
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2018 *** 31.12.2018  
    
 
**  suma bude stanovená po uplynutí obdobia 
*** definícia o splatnosti v zmluve nejednoznačná 
 
V.3.1.1  Kontrolné zistenie:  
Ako z uvedeného vyplýva, prvá splátka úroku sa mala uskutočniť v roku 2014, konkrétne do 
31.12.2014. Istina za r. 2014 a aj úrok za rok 2013 boli splatené 15.12.2014. 
Druhá splátka istiny mala byť splatená do 31.12.2015, bola však zaplatená až 07.01.2016, 
úrok bol zaplatený až 03.03.2016.  
 
V.3.2   Úver 
V roku 2014 uzavrela akciová spoločnosť Staromestská a.s. zmluvu s Československá 
obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava o účelovom úvere. V tom istom roku zmluvu 
dodatkovala a podpísala ďalšiu zmluvu v danej veci o zriadení záložného práva.  
 V roku 2015 uzavrela akciová spoločnosť k tomu istému úveru ďalšiu zmluvu 
o zriadení záložného práva.  
 
Zmluva o účelovom úvere č. 0537/14/44861 
medzi Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava a klientom 
Staromestská, a.s.. 
Banka poskytne klientovi peňažné prostriedky formou účelového úveru do výšky úverového 
limitu 170 000,- Eur. Úver môže byť čerpaný do 14.07.2014.  

Zmluva podpísaná 25.06.2014, zverejnená 10.07.2014.  
 
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 0538/14/44861 
medzi Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava („Záložný veriteľ“) 
a klientom Staromestská a.s. („Záložca“). 
Záložca dáva Záložnému veriteľovi do zálohu všetky svoje existujúce a budúce pohľadávky.
 Zmluva podpísaná 25.06.2014, zverejnená 10.07.2014,  
 
Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0537/14/44861 
medzi Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava a klientom 
Staromestská, a.s.. 
Úver môže byť čerpaný v súlade s účelom dohodnutým v Zmluve do 28.08.2014.  
 Dodatok podpísaný 05.08.2014, zverejnený 05.08.2014. 
 
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 0682/4486  
uzavretá medzi „Záložený veriteľ“ Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 
Bratislava a Staromestská a.s. „Záložca“ 
 Záložca na zabezpečenie pohľadávok Záložného veriteľa a ich príslušenstva dáva 
Záložnému veriteľovi do zálohu hnuteľné veci:  

Zmluva podpísaná 30.06.2015, zverejnená 01.07.2015. 
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V.3.2.1  Kontrolné zistenie:  
Podrobnosti o uvedených zmluvách sú uvedené v kapitole Zmluvy. Zmluvy boli  s súlade so 
zák. č. 211/2000 Z. z. zverejnené na webovej stránke Staromestská a.s.. 
 
V.4 Odťahovanie vozidiel (Odstraňovanie vozidiel tvoriacich prekážku cestnej 

premávky) 
V.4.1  História – MČ SM 

Podľa ustanovenia § 15 ods. 2 písm. h) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zriadilo dňom 01. februára 1992 samostatnú rozpočtovú organizáciu VEPOS na plnenie úloh 
mestskej časti. VEPOS Bratislava- Staré Mesto o.i. vykonávala na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových 
komunikácií III. a IV. triedy. Rozpočtová organizácia VEPOS Bratislava, so sídlom Žilinská 
1, Bratislava IČO: 510106 (ďalej len ,,VEPOS‘‘) uzatvorila dňa 23.10.2006 s obchodnou 
spoločnosťou ASTER spol. s r.o., so sídlom Mramorová 4, Bratislava, IČO: 31319807 (ďalej 
len ,,ASTER spol. s r.o.‘‘) príkaznú zmluvu č. 48/2006 o výkone odťahovej služby. 
Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 124/08 zo dňa 
04.11.2008 bola organizácia VEPOS k 31.12.2008 zrušená, pričom všetky práva a povinnosti 
prešli na mestskú časť Bratislava-Staré Mesto.  Obchodná spoločnosť ASTER spol. s r.o. 
zmluvou o predaji podniku predala časť podniku, ktorého predmetom činnosti bol výkon 
odťahovej služby, obchodnej spoločnosti Car Towing a.s., ktorá sa v zmysle § 477 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník stala jej právnym nástupcom. Uvedené zmeny vyvolali 
potrebu novo upraviť vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany 
z príkaznej zmluvy, a z toho dôvodu bol dňa 13.11.2009 prijatý Dodatok, ktorý v plnom 
rozsahu nahradil všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z pôvodnej 
príkaznej zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Na základe uvedeného, v mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto odstránenie motorového vozidla tvoriaceho prekážku cestnej 
premávky nariaďuje príslušník mestskej polície a technickú realizáciu výkonu odťahu 
zabezpečuje Car Towing, a.s.  
 
V.4.2 Minulosť, súčasnosť – Staromestská a.s. 

Rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti mimoriadneho valného 
zhromaždenia spoločnosti SNP Invest a.s. zo dňa 07.11.2012 sa schvaľuje zmena obchodného 
mena spoločnosti SNP Invest a.s. a to tak, že novým obchodným menom spoločnosti je 
Staromestská a.s. a následne sa schvaľuje rozšírenie predmetu činnosti (podnikania), jednou 
z ktorých je aj vykonávanie odťahovej služby. 

Mestská časť Bratislava Staré Mesto uzatvorila dňa 10.12.2013 so spoločnosťou 
Staromestská a.s. Zmluvu č. 565/2013 o poskytovaní služieb, predmetom ktorej je 
bezodplatné odstraňovanie motorových vozidiel na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je Rozhodnutie č. 38/2013 starostky mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 30.09.2013, ktorým splnomocňuje spoločnosť Staromestská 
a.s. na realizáciu odstraňovania vozidiel z komunikácie v správe mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. Spoločnosť Staromestská a.s. je spoločnosť so 100% účasťou mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, resp. mestská časť Bratislava-Staré Mesto je jediným akcionárom 
tejto spoločnosti.  Staromestská a.s. má v predmete činnosti o.i. aj vykonávanie odťahovej 
služby.  

Staromestská a.s. uzatvorila dňa 02.12.2013 so spoločnosťou Car Towing, a.s. Zmluvu 
o poskytovaní služieb č. 0212/2013, ktorej predmetom je usporiadanie vzájomných práv 
a povinností zmluvných strán pri technickej realizácií odstraňovania motorových vozidiel 
(technická realizácia odstraňovania  prekážky cestnej premávky v zmysle § 43 zákona NR SR 
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č. 8/2009 Z. z.) z miestnych komunikácií III. a IV. triedy a ich súčastiach vrátane chodníkov 
v katastri mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Z dôvodu zmeny  adresy stanovišťa 
odtiahnutých vozidiel z Machárovej ulice v Bratislave na strážené parkovisko s 24 hodinovou 
strážnou službou na ulici pri Seči v Bratislave, Staromestská a.s. a spoločnosť Car Towing a.s. 
sa dohodli na prijatí Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 0213/2013. 

Následne uzatvorila spoločnosť Staromestská a.s. dňa 01.01.2014  so spoločnosťou 
Car Towing, a.s. Zmluvu o poskytovaní služieb  č. 01/2014, ktorej predmetom je usporiadanie 
vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri technickej realizácií odstraňovania 
motorových vozidiel (technická realizácia odstraňovania  prekážky cestnej premávky 
v zmysle § 43 zákona NR SR č. 8/2009 Z. z.) z miestnych komunikácií III. a IV. triedy a ich 
súčastiach vrátane chodníkov v katastri mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
V.4.2.1  Kontrolné zistenie:  
 Na základe dostupných údajov, ktoré sa kontrolnému orgánu podarilo získať, dospel 
k názoru, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto nemá prehľad o počte vymáhaných 
pohľadávok v súvislosti s odťahovaním motorových vozidiel na komunikáciách III. a IV. 
triedy na území Starého Mesta, nakoľko vymáhanie pohľadávok má v gescii Staromestská a s.  
 Z dostupných údajov, ktoré boli poskytnuté akciovou spoločnosťou Staromestská a.s. 
(viď. ďalšie kapitoly), možno konštatovať, že ani akciová spoločnosť Staromestská a.s. nemá 
komplexné informácie (evidenciu) k danej problematike. 
 
V.4.3 Technická realizácia odstraňovania morových vozidiel 
Zmluva č. 1/2014 o poskytovaní služieb z 03.01.2014, zverejnená 07.01.2014 

Uzavretá medzi objednávateľom Staromestská, a.s. a poskytovateľom Car Towing 
a.s., ktorý bol úspešným uchádzačom v rámci zadávania nadlimitnej zákazky postupom 
verejnej súťaže uverejnenej dňa 19.10.2013 v Úradnom vestníku Európskej Únie číslo S204 
pod číslom súťaže 2013/S204-353595 na predmet zákazky „Technická realizácia 
odstraňovania prekážky cestnej premávky v zmysle § 43zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. – 
z miestnych komunikácií III. a IV. triedy a ich súčastiach vrátane chodníkov v správe m. č. 
Bratislava-Staré Mesto spoločnosťou Staromestská, a.s. na základe rozhodnutia č. 38/2013 
starostky m. č. Bratislava-Staré Mesto. 

Cena za poskytnuté služby je stanovená ako cena za jedno odtiahnutie na základe 
cenovej ponuky poskytovateľa z predmetnej verejnej súťaže na základe výsledkov 
elektronickej aukcie: 82,50 Eur bez DPH, 16,50 s DPH (20 %), 99,00 s DPH..  

Zmluvné strany sa dohodli, že zúčtovacím obdobím bude kalendárny mesiac. 
Každá faktúra musí obsahovať celkovú sumu odplaty, sumu preddavku a konečnú 

sumu k úhrade. Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry musí byť dokument „Sumarizácia 
výkonov za fakturovaný mesiac“, ktoré vzor tvorí Prílohu č. 3 zmluvy.  
 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
jej účinnosti, najviac však do vyčerpania vysúťaženého finančného limitu 1 350 000,00 Eur 
bez DPH vzhľadom k tomu, čo nastane skôr.   
 
V.4.3.1  Kontrolné zistenie: 
Pri žiadnej kontrolovanej faktúre sa nenachádzala príloha podľa vyššie uvedenej zmluvy 
„sumarizácia výkonov za fakturovaný mesiac“. 
 
V.4.4 Evidencia počtu odťahov 
 Počet odťahov rok 2014 
Mesiac Podklady z 

účtovníctva 
Podklady zaslané na 
zákl. vyžiadania Rozdiel 
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január 383 395 12 
február 461 465 4 
marec 427 429 2 
apríl 203 204 1 
máj 214 222 8 
jún 246 249 3 
júl 180 181 1 
august 165 166 1 
september 153 158 5 
október 230 234 4 
november 152 148 - 4 
december 114 113 - 1 
 
 Počet odťahov I. polrok 2015 
Mesiac Podklady na zákl. 

vyžiadania podľa 
mesiacov 

Podklady na zákl. 
vyžiadania - sumár Rozdiel 

január 87 88 1 
február 152 151 -1 
marec 150 152 2 
apríl 123 124 1 
máj 142 142 0 
jún 166 160 6 
V.4.4.1  Kontrolné zistenie: 
Kontrolou boli zistené nezrovnalosti v počte odťahov podľa podkladov doložených ku 
kontrole porovnaním - došlé faktúry (zoznam prijatých faktúr); a podkladov zaslaných fi 
Staromestská, a.s. na základe vyžiadania. 
 
V.4.5 Fakturácia za odťahy 

Tabuľka prijaté Fa v € 
Fa č.  dátum celkom zaplatené zaplatiť 
21140008 31.01.14 37 917,00 37 155,00 762,00 
21140017 28.02.14 45 639,00 43 560,00 2 079,00 
21140021 31.03.14 42 273,00 40 953,00 1 320,00 
21140034 30.04.14 20 097,00 19 404,00 693,00 
21140063 31.05.14 21 186,00 19 833,00 1 353,00 
21140064 10.06.14 -99,00 -99,00 0,00 
21140089 30.06.14 24 354,00 23 364,00 990,00 
21140119 31.07.14 17 820,00 17 226,00 594,00 
21140136 31.08.14 16 335,00 15 149,00 1 186,00 
21140162 30.09.14 15 147,00 14 157,00 990,00 
21140187 31.10.14 22 770 22770 0,00 
21140215 30.11.14 15 048,00 14 850,00 198,00 
21140238 31.12.14 11 286,00 0,00 11 286,00 
 

Tabuľka vydané Fa v € 
Fa č.  dátum celkom zaplatené zaplatiť 
20140004 12.02.14 37 917,00 37 155,00 762,00 
20140009 15.03.14 45 639,00 43 461,00 2 178,00 
20140010 01.04.14 42 273,00 40 689,00 1 584,00 
20140020 06.05.14 20 097,00 19 693,00 404,00 
20140028 02.06.14 21 186,00 19 899,00 1 287,00 
20140029 10.06.14 -99,00 -99,00 0,00 
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20140043 10.07.14 24 354,00 23 364,00 990,00 
20140050 13.08.14 17 820,00 17 226,00 594,00 
20140056 09.09.14 16 335,00 15 246,00 15246,00 
20140063 09.10.14 15 147,00 14 157,00 990,00 
20140072 13.11.14 22 770,00 21 087,00 1 683,00 
20140096 10.12.14 15 048,00 14 355,00 693,00 
20140116 08.01.15 11 286,00 11 187,00 99,00 
 
V.4.5.1  Kontrolné zistenie: 
Kontrolou boli zistené nezrovnalosti pri fakturácii v účtovníctve za odťahy, a to „Zoznam 
prijatých faktúr“ – fakturácia od Car Towing a „Zoznam vydaných faktúr“ – fakturované za 
predaj služieb za technickú realizáciu odťahov MČ SM. 
 
VI.  ZÁVER 
 Spoločnosť Staromestská a.s. je 100 % „dcérou“ mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. Z tohto dôvodu by na činnosť – hospodárenie mali dohliadať príslušné orgány:  

- zastupiteľstvo, 
- akcionár (starosta), 
- predstavenstvo, 
- dozorná rada. 

Zastupiteľstvo delegovalo zo svojich radov v rámci platných zákonov svojich zástupcov 
(predstavenstvo, dozorná rada). Ako však z dostupnej dokumentácie, ktorú sa podarilo 
kontrolnému orgánu získať vyplýva, hospodárenie akciovej spoločnosti nie je pod 
dostatočnou kontrolou zakladateľa. Predstavenstvo a ani dozorná rada nezasadala podľa 
stanov v predpísaných termínoch a tým ani zastupiteľstvo nie je dostatočne a časovo aktuálne 
z pohľadu kontrolného orgánu informované.  
 Na uvedené majú vplyv najmä personálne zmeny, ale hlavne neodovzdávanie si 
agendy pri zmenách. Predstavenstvo a ani dozorná rada nemá vedenú ucelenú kontinuálnu 
administratívnu agendu (zápisnice, dokumenty). 
 Jednou z najdôležitejších oblastí, ktoré je potrebné doriešiť z pohľadu kontrolného 
orgánu je otázka odstraňovania vozidiel tvoriacich prekážku cestnej premávky, ktorá má 
ekonomické a právne rozmery.  
 Osobitnou kapitolou je základné imanie, majetok spoločnosti. Akciová spoločnosť 
nevlastní žiaden nehmotný majetok. Z hmotného majetku je najväčšou položkou čistiaci stroj, 
ktorý je však zaťažený úverom. Akciová spoločnosť je finančne dotovaná pôžičkou od 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, splatnou v r. 2018.   

Základné imanie ako je uvádzané v predošlých kapitolách sa fyzicky nepodarilo 
preukázať a ani dostatočne účtovne vydokladovať 
 Spoločnosť má vykonanú riadnu účtovnú závierku za rok 2014, ktorá je zverejnená na 
webovej stránke spoločnosti, ako aj v Centrálnom registri účtovných závierok Ministerstva 
financií SR.  
 Vzhľadom na skutočnosť, že akciová spoločnosť Staromestská a.s. je jedinou 
akciovou spoločnosťou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, bolo by vhodné a žiadúce 
z hľadiska informovanosti občanov, aby v rámci poskytovania informácií uvádzala na svojej 
webovej stránke všetky dostupné informácie, a to najmä informácie k svojmu zakladateľovi.  
 
 Správa bola prerokovaná s akcionárom – starostom Mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, ako aj so štatutárom – predsedom predstavenstva a riaditeľom akciovej spoločnosti, 
ktorým bolo umožnené, aby sa k danej správe vyjadrili, prípadne dali pripomienky.  
 
 


