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Návrh uznesenia: 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

A. s c h v á l i ť  

 

zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.,  

zo sumy 3 085 000,- EUR na 4 791 783,- EUR 

 

B .  p o ž i a d a ť  

 

prednostu zabezpečiť organizačne a administratívne postup potrebný pre zaistenie úloh 

v bode A tohto uznesenia. 
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Dôvodová správa 

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka identifikovala potrebu vybudovania objektu 

plavárne na svojom území. Výstavba objektu plavárne je realizovaná prostredníctvom 

obchodnej spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. 

Objekt plavárne je aktuálne dokončený a začína sa proces odovzdávania diela, po 

ukončení procesu odovzdávania, kolaudácie, je možné pristúpiť k procesu spusteniu diela do 

prevádzky. Pre sfinalizovanie diela je potrebné dofinancovať základné imanie za účelom 

úhrady všetkých záväzkov súvisiacich s výstavbou plavárne. 

Aktuálne je základné imanie schválené a splatené v objeme 3 085 000 EUR. 

Kapitálový fond vytvorený z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja je v objeme 

500 000 EUR, tento bude presunutý do ZI. Spolu to predstavuje prefinancovanie v objeme 

3 585 000 EUR. Projekt diela a zmluva o dielo cenu stanovujú v objeme 4 233 783 EUR. 

A. Pri založení spoločnosti bolo uznesením č. 342/2013 z 25.06.2013 stanovené 

základné imanie vo výške 5 000 EUR 

B. Pri realizovaní projektu bolo základné imanie zvýšené uznesením 

zastupiteľstva č. 504/2014 z 27.05.2014 o sumu 2 960 000 EUR 

C. Základné imanie bolo ďalej uznesením č. 542/2014 z 30.09.2014 zvýšené 

o 120 000 EUR 

 Aktuálna výška základného imania zapísaná v obchodnom registri je súčtom = 

3 085 000 EUR 

Pôvodne prisľúbených ďalších 500 000 EUR od Bratislavského samosprávneho kraja 

nebude naplnených a vyšší územný celok túto dotáciu neposkytne, preto je potrebné financie 

zabezpečiť mestskou časťou. Sumu projektu navýšili rovnako neočakávané vynútené 

investície, ktoré sú zmenovými listami potvrdenými stavebným dozorom Ústavom stavebnej 

ekonomiky vyčíslené na sumu 383 000 EUR. 

O postupe prác dostávalo počas roka 2015 miestne zastupiteľstvo priebežné 

informácie predkladanými informačnými materiálmi, posledné za jún, september a október. 

Zvýšenie základného imania bolo prerokované dozornou radou Športových zariadení 

Petržalky, s.r.o., na zasadaní dňa 12.10.2015. 

Vedľajšie náklady spojené s výstavbou a interiérové vybavenie priestorov predstavujú 

čiastku 175 000 EUR. 

Z uvedeného vyplýva návrh zvýšiť základné imanie spoločnosti na čiastku 

4 791 783 EUR 

 

 


