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Článok I. 

Obchodné meno, sídlo spoločnosti a spoločník spoločnosti 

 

(1) Obchodné meno spoločnosti je: Mestský parkovací systém, spol. s r. o. 

(2) Sídlo spoločnosti: Biela 6, 811 01 Bratislava 
      IČO: 35 738 880 
      Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: S.r.o.,  
      vložka č: 16570/B 
(3) Spoločník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  
     Bratislava. 
 

Článok II. 

Predmet činnosti 

 

Predmetom činnosti spoločnosti je: 
- inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve), 
- vykonávanie pozemných stavieb (parkoviská a parkovacie garáže), 
- prevádzkovanie parkovísk, 
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, 
- prenájom garáží, parkovacích plôch a boxov, 
- odťahovanie motorových vozidiel, 
- prevádzkovanie umyvárky motorových vozidiel (čistenie a upratovanie interiérov), 
- 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 v rozsahu voľnej živnosti, 
- prieskum trhu, 
- prieskumné a podzemné práce, 
- prípravné práce pre stavbu, 
- prenájom pozemných dopravných zariadení, 
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájom nehnuteľností, 
- obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností a nebytových priestorov, 
- reklamná a propagačná činnosť, 
- poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania. 
 

Článok III. 

Základné imanie a výška vkladu spoločníka 

 

(1) Základné imanie spoločnosti predstavuje peňažný vklad vo výške 33 194,00 EUR  
     (tridsaťtritisícstodeväťdesiatštyri eur), je splatené v plnom rozsahu. 
(2) Výška vkladu spoločníka: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vo výške 
     33 194,00 EUR (tridsaťtritisícstodeväťdesiatštyri eur). 
 

Článok IV. 

Rezervný fond 

 

(1) Spoločnosť pri svojom vzniku vytvorila rezervný fond vo výške 5% základného imania. 
(2) Rezervný fond bude spoločnosť každoročne dopĺňať o sumu 5% z čistého zisku 
      vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky 10% základného imania.  
 



 
 
O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia v súlade s ustanovením § 67 ods. 1 
Obchodného zákonníka. 
 

Článok V. 

Orgány spoločnosti 

 
Zakladateľ vytvára tieto orgány spoločnosti: valné zhromaždenie, konateľ, prokurista, 

dozorná rada. 

Valné zhromaždenie: 

Jediný spoločník spoločnosti vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia v súlade 
s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
Valné zhromaždenie spoločnosti zvoláva konateľ najmenej raz za rok, a to najneskôr do 
konca ôsmeho mesiaca bežného kalendárneho roka. 
Termín a program valného zhromaždenia sa oznamuje spoločníkovi písomnou pozvánkou 
najneskôr 10 dní predo dňom jeho konania, a to krátkou cestou, alebo formou doporučeného 
listu. 
Konateľ: 

(1) Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. 
(2) Prvou konateľkou spoločnosti bola: Ing. Kvetoslava Ondrejičková r. č. 700809/7217, 
trvale bytom Studenohorská 37, 841 03 Bratislava. 
(3) Konateľ vykonáva svoju činnosť v medziach stanovených zákonom a podľa rozhodnutia  
      valného zhromaždenia. 
(4) Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. 
Prokurista: 

Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému 
menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. 
Dozorná rada: 

Spoločnosť vytvára 5 člennú dozornú radu. 
Členmi dozornej rady sú: 
- Ing. Ladislav Kugler, r. č. 630824/6439, trvale bytom Ráztočná 22A, 821 07 Bratislava, 
- Ing. Oliver Kríž, r. č. 780501/6109, trvale bytom Fedinova 5, 851 01 Bratislava. 
 

Článok VI. 

Zrušenie spoločnosti a zánik spoločnosti 

 

Spoločnosť sa zrušuje z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a zaniká ku dňu 
výmazu z obchodného registra. Likvidátormi spoločnosti môže byť konateľ alebo prokurista.  
 

Článok VII. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

Spoločnosť je založená na dobu neurčitú. 
Právne pomery, ktoré nie sú upravené v tejto zakladateľskej listine sa budú riadiť 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
V Bratislave 03.11.2020 
 
 

Mgr. Peter Bánovec, v.r. 
konateľ spoločnosti 


