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ÚVOD 

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka identifikovala potrebu vybudovania objektu 

plavárne na svojom území. Výstavba objektu plavárne bude realizovaná prostredníctvom 

obchodnej spoločnosti. Za týmto účelom bola založená obchodná spoločnosť formou 

spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla dňa 19.07.2013, kedy bola zapísaná 

do Obchodného registra. 

So založením spoločnosti bola zároveň realizovaná aj voľba orgánov spoločnosti, teda 

konateľa spoločnosti a dozornej rady spoločnosti v nasledovnom zložení. 

Konateľ spoločnosti: Ing. Matúš Hrádela 

Členovia dozornej rady spoločnosti: 

 Mgr. Ivana Brezinská 

 Mgr. Ján Bučan 

 Ing. Alica Hájková 

 Ing. Vladimír Kovár, PhD. 

 Ing. Roman Masár, predseda 

 Ing. Miroslav Štefánik 

 

Spoločnosť v roku 2013 nemala žiadnych zamestnancov. 

Prioritným účelom je vybudovanie a prevádzka plavárne na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. Spoločnosť bola tiež založená za účelom správy športovísk. 
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VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI 

 

Štruktúra majetku a zdrojov krytia 

Stav majetku spoločnosti k 31.12. reprezentuje nasledovná tabuľka pre rok 2013. 

Položka Stav k 31.12.2013 (EUR) 

Majetok spolu 4 913 

 Obežný majetok 4 911 

 Časové rozlíšenie 2 

 

Spoločnosť vlastní iba obežný majetok pozostávajúci z prostriedkov na bežnom účte.  

Časové rozlíšenie predstavuje náklady budúcich období pozostávajúce z prenájmu 

nebytových priestorov a prenájmu pozemku pre účely vybudovania plavárne. 

Stav vlastného imania a záväzkov spoločnosti k 31.12. reprezentuje nasledovná 

tabuľka pre rok 2013. 

Položka Stav k 31.12.2013 (EUR) 

VI a záväzky spolu 4 913 

 Vlastné imanie 4 000 

 Záväzky 913 

 

Na vlastnom imaní sa podieľa základné imanie spoločnosti pri založení v sume 5 000 

EUR a strata hospodárenia za rok 2013 v objeme 1 000 EUR. 

Záväzky predstavujú rezervu vo výške 500 EUR pre vykonanie účtovných prác 

a záväzok voči mestskej časti Bratislava-Petržalka za zriaďovacie výdavky vo výške 413 

EUR. 

Hospodárenie spoločnosti 

V nasledovnej tabuľke je podrobný rozpis nákladov a výnosov spoločnosti v roku 

2013. 

Položka Stav k 31.12.2013 (EUR) 

Náklady 

501.1000 Pečiatky 62,41 

518.1000 Notárske poplatky 6,40 

518.2000 Prenájom kanc. priestorov 0,01 

518.3000 Prenájom pozemku 0,03 

518.4000 Vedenie účtovníctva 500,00 

538.1000 Spotreba kolkov 406,50 

568.1000 Bankové poplatky 24,84 
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Náklady SPOLU 1 000,19 

Výnosy 

662.1000 Kreditné bankové úroky 0,17 

Výnosy SPOLU 0,17 

Výsledok hospodárenia -1 000,02 

 

Výsledok hospodárenia za rok 2013 vo výške -1 000,02 EUR (strata) po prerokovaní 

dozornou radou spoločnosti navrhuje konateľ zúčtovať ako neuhradenú stratu. 

 

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2013 v analytickom členení podľa lehoty 

splatnosti. 

Záväzky k 31. 12. 2013 v lehote splatnosti 

Č.účtu Názov účtu Stav k 31.12. Účel výdavku Dodávateľ 

321.1000 Dodávatelia tuzemsko 412,90 Poplatky - Zriaďovacie výdavky Mestská časť BA-Petržalka 

323.1000 Krátkodobé rezervy - daňové 500,00 Rezerva pre účto. práce 2013 Accounting Partners 

 

Spoločnosť k 31.12.2013 neevidovala žiadne záväzky po lehote splatnosti a žiadne 

pohľadávky. 

FINANČNÁ ANALÝZA 

Ukazovatele finančnej analýzy podniku podľa skôr uvedených údajov naberajú 

nasledovné hodnoty. 

Ukazovatele financovania kapitálu spoločnosti: 

                        
               

               
 

 

V tomto prípade dosahuje spoločnosť 1, keďže všetok vložený použitý kapitál je 

vlastný. 

                   
             

               
 

Ako už vyplýva z predchádzajúcich údajov, úroveň cudzieho kapitálu je nulová, preto 

v tomto prípade dosahuje podnik hodnotu 0. 

Ukazovatele rentability spoločnosti (ROA, ROE, ROR) pre rok 2013 

nevyhodnocujeme, keďže je dosiahnutý záporný hospodársky výsledok. 

 


