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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 j e 
 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, a podľa čl. 12 ods. 1  Zásad hospodárenia  s majetkom  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, predaj obchodného podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  v  
obchodnej spoločnosti TV CENTRUM s.r.o., so sídlom Heydukova 25, 811 08 Bratislava,      
IČO: 35 955 716,  
 
za kúpnu cenu 1.328,- EUR  
 
do vlastníctva Ing. Jána Staneka, bytom Obchodná 14, 811 06  Bratislava. 
 
 B. ž i a d a   
 
starostu mestskej časti 
vykonať všetky úkony potrebné k vykonaniu tohto uznesenia s tým, že v zmluve o prevode 
obchodného podielu bude zakotvené: 
- predajom obchodného podielu sú všetky záväzky mestskej časti voči spoločnosti splnené. Mestská 
časť sa zároveň vzdáva nárokov na podiel na zisku a strate spoločnosti za rok 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 

Obchodná spoločnosť TV CENTRUM s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená 
spoločenskou zmluvou  dňa 30.8.2005 spoločníkmi Ing. Jánom Stanekom, bytom Obchodná 14, 
811 06  Bratislava a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“).  
V zmysle spoločenskej zmluvy je základné imanie spoločnosti 200.000,- Sk a je tvorené 
peňažnými vkladmi spoločníkov nasledovne - peňažný vklad Ing. Jána Staneka je v sume 
160.000,- Sk (5.311,- EUR), čo predstavuje obchodný podiel v spoločnosti vo výške 80 % a 
peňažný vklad mestskej časti je v sume 40.000,- Sk (1.328,- EUR),  čo predstavuje obchodný 
podiel v spoločnosti vo výške 20 %. Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra dňa 
23.9.2005. 

 
Výška obchodného podielu mestskej časti v spoločnosti (20%) jej neumožňuje podieľať 

sa efektívne na riadení spoločnosti. 
 
Podľa výkazu ziskov a strát spoločnosti k 31.12.2009 bol výsledok hospodárenia 

spoločnosti za účtovné obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009 mínus 84.660,- EUR.  
 

V zmysle článku 7 bod 8 spoločenskej zmluvy má spoločník predkupné právo na 
obchodný podiel iného spoločníka. 

 
Starosta mestskej časti v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti       

č. 57/2010 oslovil listom zo dňa 16.6.2010 spoločníka Ing. Jána Staneka s ponukou na odkúpenie 
podielu mestskej časti v spoločnosti za kúpnu cenu 1.328,- EUR, ktorá kúpna cena predstavuje 
výšku splateného peňažného vkladu mestskej časti do spoločnosti. 

 
Spoločník Ing. Ján Stanek listom zo dňa 25.10.2010 prejavil súhlas s kúpou obchodného 

podielu mestskej časti v spoločnosti. 
 

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti predkladateľ navrhuje, aby Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti schválilo podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, a podľa               
čl. 12 ods. 1  Zásad hospodárenia  s majetkom  mestskej časti a s majetkom zvereným do správy 
mestskej časti, predaj obchodného podielu mestskej časti v spoločnosti za kúpnu cenu          
1.328,- EUR do vlastníctva Ing. Jána Staneka. 
 
 

 
 


