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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 03.12.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 10.12.2013 

 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
 

na predaj majetkovej účasti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v spoločnosti BPS 
PARK, a. s. – 1 ks akcie väčšinovému akcionárovi ako prípad hodný osobitného zreteľa 

     _____________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladateľ:            Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh 
 

 
 
Zodpovedný:            Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Martin Micheľ  
vedúci oddelenia právneho  
a správnych činností  

 - v materiáli 

  
     
 
Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

Ing. Mgr. Jana Barjaková 
oddelenie právne a  
správnych činností       

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- žiadosť majoritného akcionára 
- znalecký posudok 
- výpis zo zoznamu akcionárov     
- výpis z obchodného registra 
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N á v r h   u z n e s e n i a 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

 
A.  s c h v a ľ u je   
 

prevod majetku – 1 ks kmeňovej akcie č. 80 emitenta BPS PARK a. s., so sídlom Cintorínska 
2, 811 08 Bratislava, IČO: 35 688 025, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 4624/B, znejúcej na meno Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 24 Bratislava, IČO: 00 603 147 v menovitej hodnote 1.327,76 
€, ktorá predstavuje majetkovú účasť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na základnom 
imaní spoločnosti BPS PARK a. s. vo výške 1,25 %, emitovanej v listinnej podobe s dátumom 
vydania emisie akcií dňa 29.10.2008, a to predajom za cenu určenú znaleckým posudkom vo 
výške minimálne 8.366,00 € kupujúcemu Ing. Peter Poloma, bytom Tichá 2/A, 811 02 
Bratislava, ako majoritnému akcionárovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 
 
B. k o n š t a t u j e, 
 
že dôvod hodný osobitného zreteľa je daný skutočnosťou, že o prevod akcie požiadal 
majoritný akcionár, ktorý dosiahol kontrolný podiel v spoločnosti BPS PARK a. s. 
 
 
C. s p l n o m o c ň u j e  
 
starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na uskutočnenie všetkých právnych úkonov 
potrebných na vykonanie uznesenia, ako aj na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak, 
aby došlo k naplneniu tohto uznesenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: 00 603 147, tel.: (+421 2) 5924 6111, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 

D ô v o d o v á  s p r á v a  
 

 
Spoločnosť Bratislavská parkovacia služba, s. r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo 
dňa 19.03.1996, pričom spoločnosť vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 11.04.1996. 
Jedným zo spoločníkov uvedenej spoločnosti bola mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej 
len "mestská časť").  
 
Dňa 03.10.2008 bola valným zhromaždením spoločnosti Bratislavská parkovacia služba s. r. o. 
schválená zmena právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť 
a zmena obchodného mena spoločnosti. Odo dňa 29.10.2008 je spoločnosť Bratislavská 
parkovacia služba v obchodnom registri zapísaná ako spoločnosť BPS PARK a. s, so sídlom 
Cintorínska 11, 811 08 Bratislava, IČO: 35 688 025 (ďalej len "BPS PARK a. s.").  
 
Základné imanie spoločnosti BPS PARK a. s. je rozdelené na 80 akcií v menovitej hodnote 
1.327,76 €. Výška základného imania spoločnosti BPS PARK a. s. je 106.220,80 €. Všetky 
akcie spoločnosti BPS PARK a. s. sú vydané na meno v listinnej podobe. Akcia zaručuje 
akcionárovi všetky práva prináležiace mu podľa zákona a stanov spoločnosti BPS PARK a. s.  
 
Mestská časť ako akcionár má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na 
likvidačnom zostatku. Vzhľadom ku skutočnosti, že mestská časť je vlastníkom jednej akcie 
spoločnosti BPS PARK a. s., jej podiel na riadení spoločnosti predstavuje zanedbateľných 
1,25 %. Akcionár vykonáva svoje právo podieľať sa na riadení spoločnosti na valnom 
zhromaždení. Podľa čl. 10 stanov spoločnosti valné zhromaždenie rozhoduje vždy 
dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov, pričom valné zhromaždenie je spôsobilé 
uznášania, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou 
úhrnom aspoň 67 % základného imania spoločnosti. Počet hlasov akcionára sa riadi 
menovitou hodnotou jeho akcií. Akcia s menovitou hodnotou 1.327,76 € predstavuje jeden 
hlas. Z uvedeného vyplýva, že mestská časť má na valnom zhromaždení jeden hlas. Podiel na 
riadení spoločnosti vo výške 1,25 %, ku ktorému prislúcha jeden hlas na valnom zhromaždení 
neumožňujú mestskej časti reálne a efektívne sa podieľať na riadení spoločnosti  a ďalšia 
účasť mestskej časti v spoločnosti BPS PARK a. s. nie je potrebná. Odo dňa zmeny právnej 
formy spoločnosti bol mestskej časti vyplatený podiel na zisku spoločnosti BPS PARK a. s., 
ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie (dividendy), v 
celkovej výške 9.922,93 € za štyri roky (rok 2008: 1.320,08 €, rok 2009: 3.197,60 €, rok 
2010: 2.661,03 €, rok 2011: 2.744,02 €).   
 
Vzťah mestskej časti a spoločnosti BPS PARK a. s. upravuje Nájomná zmluva č. 72/05 
zo dňa 21.09.2005 v znení Dodatkov 1 až 3, ako aj v znení Dohody o urovnaní sporných práv 
č. 283/2013 z Nájomnej zmluvy č. 72/05 a o doplnení niektorých ustanovení zo dňa 
27.06.2013, podľa ktorej sa spoločnosť BPS PARK a. s. v zmysle čl. III bod 1 (IIIa 1.) zaviazala 
na investovanie sumy minimálne vo výške 250.000,00 € do systému parkovacích automatov. 
Vzhľadom na výšku predpokladanej investície je možné očakávať podstatné zníženie 
vyplatených dividend v nasledujúcich rokoch, vrátane aj ich nulovej výšky.  
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Vzťah mestskej časti a spoločnosti BPS PARK a. s. je poznačený aj štyrmi súdnymi spormi 
vedenými na Okresnom súde Bratislava I, a to (i) konanie v právnej veci navrhovateľa mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto proti odporcovi BPS PARK a. s. o ochranu vlastníckeho práva 
vedené pod spis. zn. 12C/275/2009, ktorým sa mestská časť domáhala vypratania 
parkovacích miest užívaných spoločnosťou BPS PARK a. s., (ii) konanie v právnej veci 
navrhovateľa BPS PARK a. s. proti odporcovi mestská časť Bratislava-Staré Mesto o náhradu 
škody vedené pod spis. zn. 11C/214/2010, ktorým sa spoločnosť BPS PARK a. s. domáhala 
zaplatenia istín 938.407,51€ a 285.338,86€ s príslušenstvom, (iii) konanie v právnej veci 
navrhovateľa BPS PARK a. s. proti odporcovi mestská časť Bratislava-Staré Mesto o náhradu 
škody vedené pod spis. zn. 10C/44/2012, ktorým sa spoločnosť BPS PARK a. s. domáhala 
zaplatenia istiny 3.650,00 € s príslušenstvom a (iv) konanie v právnej veci navrhovateľa BPS 
PARK a. s. proti odporcovi mestská časť Bratislava-Staré Mesto o určenie platnosti Nájomnej 
zmluvy č. 72/05 vedené pod spis. zn. 12C/45/2012.  
 
Všetky spory sa podarilo ukončiť uzatvorením Dohody o urovnaní sporných práv č. 283/2013 z 
Nájomnej zmluvy č. 72/05 a o doplnení niektorých ustanovení zo dňa 27.06.2013, na základe 
ktorej boli všetky návrhy na začatie konania dňa 01.07.2013 vzaté späť.  
 
Podiel mestskej časti na základnom imaní spoločnosti BPS PARK a. s. vo výške 1,25 % 
neumožňuje mestskej časti efektívne sa podieľať na riadení spoločnosti a na výkone jej 
ďalších práv akcionára. Rovnako výška vyplatených dividend nepredstavuje pre 
mestskú časť významný majetkový prospech, pričom v budúcnosti možno odôvodnene 
očakávať podstatné zníženie vyplatených dividend. Berúc do úvahy vyššie uvedené 
skutočnosti a najmä viaceré dlhoročné súdne spory medzi spoločnosťou BPS PARK a. 
s. a mestskou časťou, má predkladateľ za to, že ďalšia účasť mestskej časti v 
spoločnosti BPS PARK a. s., aj s ohľadom na predmet činnosti spoločnosti BPS PARK 
a. s., nie je potrebná.  
 
Dňa 20.11.2013 bola mestskej časti doručená Žiadosť o odpredaj majetku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Žiadateľom je majoritný akcionár Ing. Peter Poloma, bytom Tichá 2/A, 811 
02 Bratislava a žiada mestskú časť o predaj akcie spoločnosti BPS PARK a. s. predstavujúcu 
majetkovú účasť mestskej časti v tejto spoločnosti. Prílohou uvedenej žiadosti je aj Výpis zo 
zoznamu akcionárov spoločnosti BPS PARK a. s., z ktorého vyplýva, že Ing. Peter Poloma, 
bytom Tichá 2/A, 811 02 Bratislava je väčšinovým akcionárom s vlastníctvom 64 akcií, 
ktoré predstavujú 80%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti.   
 
Za účelom určenia všeobecnej hodnoty 1 akcie spoločnosti BPS PARK a. s. bol 
spoločnosťou Bratislavská súdno-znalecká a konzultačná spoločnosť s. r. o., so sídlom 
Vazovova 9/B, 811 07 Bratislava, IČO: 46 544 372, znalecká organizácia v odbore Ekonomika 
a riadenie podnikov v odvetví Oceňovanie a hodnotenie podnikov, znalecká organizácia 
zapísaná v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR pod evid. č. 900257, vypracovaný 
znalecký posudok č. 3/2013 zo dňa 18.11.2013. Zo záverov znaleckého posudku vyplýva, že 
všeobecná hodnota akcie ku dňu 31.12.2012 je vo výške 8.366,00 €. 
 
Dňa 20.11.2013 bol na úradnej tabuli a na internetovej stránke mestskej časti zverejnený 
zámer mestskej časti previesť majetok obce - predať akciu č. 80 spoločnosti BPS PARK a. s. v 
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nominálnej hodnote 1.327,76 € kupujúcemu Ing. Peter Poloma z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za cenu určenú 
znaleckým posudkom minimálne vo výške 8.366,00 €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný najmä skutočnosťou, že o kúpu akcie požiadal 
majoritný akcionár, ako aj skutočnosťou, že mestská časť ako akcionár s vlastníctvom jednej 
akcie spoločnosti BPS PARK a. s. má síce práva akcionára prislúchajúce jej v zmysle 
ustanovení Obchodného zákonníka, stanov spoločnosti a príslušných právnych predpisov, 
avšak výkon týchto práv pri výške podielu na základnom imaní spoločnosti 1,25 % je 
problematický a neefektívny.  
 
V súvislosti s predchádzajúcim odsekom je potrebné uviesť, že Ing. Peter Poloma, bytom 
Tichá 2/A, 811 02 Bratislava ako majoritný akcionár s vlastníctvom akcií predstavujúcich 80 
%-ný podiel na základnom imaní je v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) zároveň 
oprávnený na uskutočnenie ponuky na prevzatie, resp. je povinný uskutočniť ponuku na 
prevzatie všetkých akcií tejto spoločnosti, teda povinnú ponuku na prevzatie. Zákon o cenných 
papieroch na uskutočnenie ponuky na prevzatie oprávňuje akcionára s podielom najmenej 
33% na hlasovacích právach. Ponuka na prevzatie je verejný návrh na uzatvorenie zmluvy a 
celý proces predpokladaný zákonom o cenných papieroch je náročný a zdĺhavý, pričom jeho 
výsledkom je nadobudnutie minoritných majetkových podielov v spoločnosti akcionárom 
disponujúcim kontrolným podielom za protihodnotu, ktorej výška je určená ponukou 
navrhovateľa, resp. znaleckým posudkom. Za účelom predídenia tomuto postupu bola 
mestská časť oslovená priamo majoritným akcionárom, pričom výška protihodnoty za 
nadobudnutie akcie bola stanovená znaleckým posudkom.  
 
Podľa ust. § 155 ods. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník akcia predstavuje práva 
akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a 
na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s 
cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak. 
 
Podľa čl. 13 ods. 1 písm. g) Zásad hospodárenia miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
schvaľuje majetkové účasti (peňažné a nepeňažné vklady) na podnikaní iných právnických a 
fyzických osôb. 
 
Podľa čl. 12 ods. 5 Zásad hospodárenia pri nakladaní s majetkovými podielmi na právnických 
osobách, dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, musí mestská časť postupovať podľa 
osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 
Podľa ust. § 9a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pri nakladaní s cennými 
papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ktorého je zmena 
vlastníctva, musí obec postupovať podľa odsekov 1 až 7, ak tento postup nevylučuje osobitný 
predpis. 
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Ustanovenia § 9a ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí určujú spôsoby prevodu 
vlastníctva majetku obcí a postup a podmienky pri jednotlivých spôsoboch prevodu majetku 
obcí.  
 
Podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ustanovenia odsekov 1 
až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to pri prevodoch majetku obce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok 
týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu 
obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má 
obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 
 
Podľa ust. § 114 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) ak tento zákon 
neustanovuje inak, ponukou na prevzatie sa rozumie verejný návrh na uzatvorenie zmluvy 
podľa osobitného predpisu, ktorej predmetom je kúpa všetkých akcií cieľovej spoločnosti alebo 
ich časti alebo výmena týchto akcií alebo ich časti za iné cenné papiere, ktorý je určený 
akcionárom tejto spoločnosti a je vyhlásený na základe povinnosti ustanovenej týmto zákonom 
alebo dobrovoľne a ktorý nasleduje po nadobudnutí kontrolného podielu v cieľovej spoločnosti 
alebo má za cieľ nadobudnutie kontrolného podielu v cieľovej spoločnosti; 
 
Podľa ust. § 114 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) cieľovou spoločnosťou 
sa rozumie obchodná spoločnosť, ktorej akcie sú predmetom ponuky na prevzatie. Kontrolným 
podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel najmenej 33% na hlasovacích právach 
spojených s akciami jednej cieľovej spoločnosti.  
 
Podľa ust. § 118 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) fyzická osoba alebo 
právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s osobami konajúcimi s ňou v zhode dosiahne alebo 
prekročí kontrolný podiel v cieľovej spoločnosti, je povinná uskutočniť ponuku na prevzatie 
všetkých akcií tejto spoločnosti (ďalej len "povinná ponuka na prevzatie"). 
 
Podľa ust. § 118 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) protiplnenie pri 
povinnej ponuke na prevzatie môže byť vo forme peňažného protiplnenia, vo forme cenných 
papierov alebo kombinácia týchto dvoch foriem.  
 
Podľa ust. § 118 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) protiplnenie pri 
povinnej ponuke na prevzatie musí byť primerané hodnote akcií cieľovej spoločnosti; 
primeranosť protiplnenia sa doloží znaleckým posudkom, ktorý sa vypracúva podľa osobitného 
predpisu. 
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S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti predkladateľ navrhuje, aby miestne 
zastupiteľstvo schválilo prevod vlastníctva akcie č. 80 v menovitej hodnote 1.327,76 € 
predstavujúcu majetkovú účasť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto základnom imaní 
spoločnosti BPS PARK a. s., so sídlom Cintorínska 2, 811 08 Bratislava, IČO: 35 
688 025, vo výške 1,25 % s dátumom vydania emisie akcií 29.10.2008 predajom za cenu 
určenú znaleckým posudkom vo výške 8.366,00 € kupujúcemu Ing. Peter Poloma, bytom 
Tichá 2/A, 811 02 Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.  
 
Forma prevodu cenného papiera sa uskutoční v súlade so stanovami spoločnosti BPS PARK 
a. s. a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o majetku obcí, 
Obchodným zákonníkom a zákonom o cenných papieroch.  
 
Prevodom vlastníctva cenného papiera na kupujúceho zároveň zanikne majetková účasť 
mestskej časti v spoločnosti BPS PARK a. s. 
 
Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v súlade so stanovami spoločnosti BPS PARK a. s. 
Akcionár je oprávnený previesť svoje akcie iba po obdržaní predchádzajúceho písomného 
súhlasu predstavenstva spoločnosti.  
 
Predaj akcie sa uskutoční po udelení súhlasu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na základe zmluvy o kúpe cenných papierov po obdržaní 
predchádzajúceho písomného súhlasu predstavenstva spoločnosti BPS PARK a. s., so sídlom 
Cintorínska 2, 811 08 Bratislava, IČO: 35 688 025, s prevodom akcie; pričom súhlas 
predstavenstva spoločnosti s prevodom akcie bol predbežne avizovaný. 
 



@I~ Bratislavská súdno-znalecká 
LP ~ a konzultačná spoločnosť s.r.o. 

zna1ecká organizácia 

Zadávateľ: 

v odbore Ekonomika a riadenie podnikov 
v odvetvi Oceňovanie a hodnotenie podnikov 

Vazovova 9/B. 8n 07 Bratislava 

ČASŤ A 

BPS PARK a.s. 

Cintorínska ul. 2 

811 08 Bratislava 

IČO: 35688025 

mč: 2020309027 

IČ DPH: SK2020309027 

Znalecký posudok 

3/2013 

Vo veci 

stanovenia všeobecnej hodnoty l ks akcie spoločnosti BPS 

PARK a.s. k 01.01.2013 

Počet strán: 42, z toho príloh: 19. 

Počet odovzdaných vyhotovení: 2 

IČO: 46 544 372 

Tel/fax: 02/55648661, mobil: 0903 790 991, 0905 590 149 

E-mail: vojtech.cipak@nextra.sk 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 79078/B 

Znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR, evid. Č. 900257 
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I. ÚVODNÁ ČASŤ 

l. Úloha znaleckej organizácie: 

V znaleckom posudku treba posúdiť a zodpovedať tieto otázky: 

1. Stanoviť všeobecnú hodnotu 1 ks akcie na meno číslo 000080 spoločnosti 

BPS PARK, IČO: 35 688 028, menovitá hodnota akcie 1 327,76 Eur k 

01.01.2013. 

2. Účel posudku: Spracovat' znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej 

hodnoty l ks akcie spoločnosti BPS PARK a.s. k 01.01.2013 

3. Dátum vyžiadania znaleckého posudku: 21.10.2013 

4. Dátum ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok: 18.11.2013 

2 
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Tabul'ka Č. 3 Výpočet súčtu všeobecuých hodnôt všetkých zložiek 

majetku, ktoré sú predmetom ohodnotenia spoločnosti BPS 

PARK, a.s. v Eurách k 01.01.2013 

Nehmotný majetok O 
Dlhodobý hmotný majetok 6594 
Dlhodobý finančný majetok 22500 
Zásoby 13 650 
Dlhodobé pohľadávky 15026 
Krátkodobé pohľadávky 1 553715 
Finančný majetok 608511 
Časové rozlíšenie 5953 

Súčet všeobecných hodnôt všetkých zložiek majetku, 
ktoré sú predmetom ohodnotenia 2225949 

Tabul'ka Č. 4 Výpočet všeobecnej hodnoty cudzích zdrojov spoločnosti 
BPS PARK, a.s. v Eurách k 01.01.2013 

Záväzky celkom 1 189964 
Časové rozlíšenie 366734 

Všeobecná hodnota cudzích zdro.iov 1556698 

Tabul'ka Č. 5 Výpočet všeobecnej hodnoty spoločnosti BPS 
PARK, a.s. v Eurách k 01.01.2013 

Súčet všeobecných hodnôt všetkých zložiek majetku, 
ktoré sú predmetom ohodnotenia 
Všeobecná hodnota cudzích zdrojov 
Všeobecná hodnota podniku 

I Počet akcií spoločnosti 

Všeobecná hodnota jednej akcie spoločnosti 
31.12.2012 

2225949 
1556698 

669251 

801 

8366 

Znalecká organizácia vyčíslila všeobecnú hodnotu jednej akcie 

spoločnosti BPS PARK, a.s. k 01.01.2013 v tabul'ke Č. 5 na sumu 8366,- Eur. 

19 
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III. ZÁVER 

1.) Odpovede na zadanú úlohu: 

Otázka č.1 

Stanoviť všeobecnú hodnotu 1 ks akcie na meno číslo 000080 spoločnosti 

BPS PARK, IČO: 35 688 028, menovitá hodnota akcie 1 327,76 Eur k 

01.01.2013 

Odpoveď č.1 

Znalecká organizácia vyčíslila všeobecnú hodnotu jednej 

akcie spoločnosti BPS PARK, a.s. k 01.01.2013 v tabuľke č. 5 

na sumu 8366,- Eur. 

Zo získaných poznatkov znalecká organizácia nemohla vysloviť iný 

záver iba ten, ktorý je konštatovaný v tomto znaleckom posudku. 

2.)miesto, dátum 3.)odtlačok znaleckej pečate 4.)podpis zodpovedného 

Bratislava, 18.11.2013 znalca a štatutárneho 

zástup?,; 

1(1: 
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Ing. Peter Poloma, Tichá 21 A, 811 02 Bratislava 

PRíl.OHY: 9'JT l VY2AVUJE: 

Mestská časť Bratislava -Staré Mesto 
Vajanského nábrežie Č. 3 

814 21 Bratislava 

Bratislava 20.11.2013 

Vec: Žiadosť o odpredaj majetku z dôvodu hodného osobitného zretel'a. 

Žiadam Vás o odpredaj majetku - I ks akcie na meno spoločnosti BPS PARK a.s., 
IČO 35 688 025, menovitá hodnota akcie 1327,76 EUR, číslo akcie 000080 
z dôvodu hodného osobitného zretel'a. Svoju žiadosť odôvodňujem nasledovne: 

a, v spoločnosti BPS PARK a.s. som majoritným akcionárom t.z. z celkového počtu akcií 80 ks 
vlastním 64 akcií,čo predstavuje 80% podiel na základnom imanLVlastníctvo majoritného počtu akcií 
dokladám výpisom z evidencie akcionárov. 

b, spolupráca medzi spoločnosťou BPS PARK as. a mestskou časťou je založená na nájomnej 
zmluve Č. 72/05 v znení Dohody o urovnaní č.283/2013, ktorá túto zmluvu upresňuje a dopÍňa. 

V prílohe vám predkladám znalecký posudok vypracovaný znalcom Bratislavská súdno -
znalecká a konzultačná spoločnosť S.r.O. zapísaná v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR, 
evid. Č. 900257 , na základe ktorého je určená všeobecná hodnota Iks akcie na čiastku 8 366,- EUR. 
Týmto deklarujem, že som ochotný zaplatiť za odpredaj tejto akcie túto znalcom určenú cenu. 

Keďže podl'a stanov spoločnosti je prevod akcií podmienený písomným súhlasom 
predstavenstva, ako predseda predstavenstva spoločnosti BPS PARK a.s. garantujem, že v prípade 
súhlasu miestneho zastupitel'stva s týmto odpredajom, predstavenstvo spoločnosti vydá písomné 
súhlasné stanovisko k takémuto prevodu akcie. 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem. 

, 
S pozdravom 

Ing. Peter Poloma 
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Výpis z obchodného registra SR http://orsr.sk/vypis.asp?ID~ 140087 &SID~2&P~ I 

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OBCHODNÝ REGISTER 
NA INTERNETE 

' ....... 
Slovenskylllllllll _English 

Výpis Z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použitel'ný pre právne úkony! 

Oddiel: Sa 

Obchodné meno: 

Sidlo: 

IČO: 

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti: 

BPS PARK a. s. 

Cintorínska 2 
Bratislava 811 08 

35688025 

11.04.1996 

Akciová spoločnosť 

prevádzkovanie parkovísk 

Vložka číslo: 46241B 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

inžinierska činnosť (od: 29.10.2008) 

projektová činnosťv odbore dopravné stavby (od: 29.10.2008) 

reklamná a propagačná činnosť (od: 29.10.2008) 

sprostredkovateľská činnosť (od: 29.10.2008) 

kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému (od: 29.10.2008) 
spotrebiteľovi (maloobchod) 

kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným (od: 29.10.2008) 
prevádzkovateľom živnosti (vel'koobchod) 

upratovacie a čistiace práce (od: 29.10.2008) 

odťahovanie motorových vozidiel- odťahovacia služba (od: 29.10.2008) 

prevádzkovanie umyvárky motorových vozidiel, čistenie a (od: 29.10.2008) 
upratovanie interiérov motorových vozidiel 

inžinierska činnosť okrem vybraných činnosti vo výstavbe (od: 29.10.2008) 

prenájom garáži (len v prípade, ak garáže budú slúžiť na (od: 29.10.2008) 
umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než 
majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností) 

prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb (od: 29.10.2008) 

kresličské a grafické práce (od: 29.10.2008) 

vypracovanie územnoplánovacích podkladov a spracúvanie (od: 29.10.2008) 
plánovacej dokumentácie 

projektovanie pozemných stavieb (od: 29.10.2008) 

konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve (od: 29.10.2008) 

poradenské služby v oblasti dopravy (od: 29.10.2008) 

prieskum trhu (od: 29.10.2008) 

prevádzkovanie navádzacích systémov v oblasti dopravy (od: 29.10.2008) 

I z 3 20. ll. 2013 18:26 



Výpis z obchodného registra SR 

2 z3 

Štatutárny orgán: 

Konanie menom 
spoločnosti: 

Základné imanie: 

Akcie: 

Dozorná rada: 

Ďalšie právne 
skutočnosti: 

http://orsr.sk/vypis.asp?ID= 140087 &SID=2&P= l 

automatizované spracovanie dát 

poskytovanie softwaru • predaj hotových programov na základe 
dohody s autorom 

nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti 

vydavatel'ská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 

predstavenstvo 

Ing. Peter Poloma - predseda predstavenstva 
Tichá 2/A 
Bratislava 81102 
Vznik funkcie: 29.10.2008 

Ing. Ľudovít Brestovanský - člen predstavenstva 
M. Sch. Trnavského 20 
Bratislava 84101 
Vznik funkcie: 29.10.2008 

za spoločnosť konajú predseda predstavenstva a člen 
predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa 
vykonä tak, že k vytlačenému alebo napísanému näzvu 
spoločnosti, mena a funkcie podpisujúceho pripoji podpisujúci 
svoj podpis. 

106220,8 EUR Rozsah splatenia: 106220,8 EUR 

3200000 Sk Rozsah splatenia: 3 200 000 Sk 

Počet: 80 
Druh: kmeňové 
Podoba: listinné 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 1 327,76 EUR 
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: áno - po obdržaní 
predchádzajúceho písomného súhlasu predstavenstva 
spoločnosti 

Počet: 80 
Druh: kmeňové 
Podoba: listinné 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 40 000 Sk 
Obmedzenie prevoditel'nosti akcii na meno: áno - po obdržaní 
predchádzajúceho písomného súhlasu predstavenstva 
spoločnosti 

Ing. Emília paqáčová 
Mierová 110 
Bratislava 821 05 
Vznik funkcie: 29.10.2008 

Ing. arch. Beata Polomová. PhD. 
Hrušková 4 
Bratislava 831 06 
Vznik funkcie: 29.10.2008 

Katarína Gérinqová 
Jána Poničana 11 
Bratislava 841 08 
Vznik funkcie: 29.10.2008 

Obchodnä spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo 
dňa 19.3.1996 v súlade s §§ 105 -153 Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: 
S.r.o. 17708 

Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.11.1996. 
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.12.1996. Starý spis: 
S.r.o. 17708 

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.1997. Starý spis: 
S.r.O. 17708 

Dodatok Č. 2 zo dňa 3.7.1998 a dodatok Č. 3 zo dňa 14.12.1998, k 
spoločenskej zmluve ktorými sa upravuje do súladu s 
ustanoveniami Zák. č.11/1998 z.z. 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

(od: 12.06.2009) 

(od: 29.10.2008 do: 11.06.2009) 

(od: 12.06.2009) 

(od: 29.10.2008 do: 11.06.2009) 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

20. ll. 201318:26 



Výpis Z obchodného registra SR http://orsr.sk/vypis.asp?ID~ 140087 &SID"'2&P~ l 

3 z3 

Dátum aktualizácie 
údajov: 

Dátum výpisu: 

Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo 
dňa 26.5.1999. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 
15.6.1999. 

(od: 29.10.2008) 

Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 11.6.2001. (od: 29.10.2008) 

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa (od: 29.10.2008) 
31.1.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. 
Dodalok Č. 5 k spoločenskej zmluve z 22.2.2002. 

Zápisnica z valného zhromaždenia 03.06.2003. Funkcia členov (od: 29.10.2008) 
dozornej rady - A. $vitokovej, D. Mračkovej, Ing. M. Procházku, E. 
Bombaru zaniká dňa 03.06.2003. Dodatok Č. 6 k Spoločenskej 
zmluve 20.10.2003. 

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa (od: 29.10.2008) 
24.04.2008. 

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2008 o zrušení 
dozornej rady 

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.10.2008, na ktorom 
bola schválená zmena právnej formy spoločnosti s ručením 
obmedzeným na akciovú spoločnosť. 

19.11.2013 

20.11.2013 

(od: 29.10.2008) 

(od: 29.10.2008) 

o obchodnom registri SR I Návod na používanie OR! I Naša adresa tBl 
\ýhľadávanie podľa: obchodného menili identifikačného čísla 

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby 

Stránkové hodiny na registrových súdoch 
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 
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