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NÁVRH NA UZNESENIE 
 

Uznesenie č.__/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje: 
 

1. návrh na vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina a Žilinskou 

parkovacou spoločnosťou, s.r.o., IČO 36407470, ŠPORT PARK, s.r.o., IČO 44818645, 

MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s., IČO 44547331, SIRS – Development, a.s., IČO 

36751804, SIRS – Project, a.s., IČO 36774715 tak, ako je uvedené v materiáli, a to 

nasledovne: 

 

1. MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. ako kupujúci, alebo akýkoľvek ďalší subjekt 

patriaci do skupiny spoločností SIRS priamo určený spoločnosťou MIRAGE 

SHOPPING CENTER, a.s., uzavrie so Žilinskou parkovacou spoločnosťou, s.r.o. 

ako predávajúcim kúpnu zmluvu, na základe ktorej Žilinská parkovacia 

spoločnosť, s.r.o. prevedie do vlastníctva MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. 

objekt podzemného parkoviska so súp. č. 6682, postavený na parcelách KN č. 

5749/1, 5750/3 a 5750/9, zapísaný na LV č. 7926, okres Žilina, obec Žilina, kat. ú. 

Žilina (ďalej len „Parkovací dom“), a to za kúpnu cenu v sume   5 825 000,- € bez 

DPH ( teda s DPH v sume 6 990 000,- €) na základe znaleckého posudku Ústavu 

súdneho inžinierstva č. 272/2013 zo dňa 23.10.2013 s  tým, že náklady spojené 

s vypracovaním znaleckého posudku vo výške 10.300,- € budú znášať rovným 

dielom predávajúci a kupujúci 

 

2. Mesto Žilina a SIRS – Development, a.s. ako spoločníci spoločnosti Žilinskej 

parkovacej spoločnosti, s.r.o., zabezpečia zvolanie mimoriadneho valného 

zhromaždenia Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. a na tomto mimoriadnom 

valnom zhromaždení Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. schvália uznesenie 

o znížení základného imania Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. o sumu, 

rovnajúcu sa kúpnej cene Parkovacieho domu podľa bodu 1 a súčasne uznesenie 

o tom, že zdroje získané takýmto znížením základného imania Žilinskej parkovacej 

spoločnosti, s.r.o. budú použité na úhradu doposiaľ neuhradenej straty Žilinskej 

parkovacej spoločnosti, s.r.o. vo výške 2 193 901,- € (kumulovaná neuhradená 

strata za roky 2006 – 2013) a vo zvyšku 3 631 099,- € (rozdiel ceny Parkovacieho 

domu bez DPH a kumulovanej straty spoločnosti k predpokladanému dňu 

transakcie) na vyplatenie peňažných plnení spoločníkom Žilinskej parkovacej 

spoločnosti, s.r.o. nasledovne: 

 

a) spoločníkovi Mestu Žilina peňažné plnenie vo výške rovnajúcej sa 59 %  zo 

sumy kúpnej ceny Parkovacieho domu, zníženej o úhradu doposiaľ neuhradenej 

straty Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o., teda Mestu Žilina bude vyplatené 

2 142 348,-  € a  

b) spoločníkovi SIRS - Development, a.s. peňažné plnenie vo výške rovnajúcej sa 

41 %  zo sumy kúpnej ceny Parkovacieho domu, zníženej o úhradu doposiaľ 

neuhradenej straty Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o., teda SIRS - 

Development, a.s. bude vyplatené 1 488 751,- €. 
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3. Mesto Žilina ako kupujúci uzavrie s Ing. Georgeom Trabelssiem, ako 

predávajúcim a súčasne jediným 100% spoločníkom spoločnosti ŠPORT PARK, 

s.r.o. zmluvu o prevode obchodného podielu v spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o. na 

základe ktorej Mesto nadobudne 100% obchodný podiel v spoločnosti ŠPORT 

PARK, s.r.o. a to za kúpnu cenu 5 000,- EUR, zodpovedajúcu základnému imaniu 

spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o. a následne Mesto Žilina, už ako jediný 100% 

spoločník spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o. rozhodne o zvýšení základného imania 

spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o. o sumu, ktorá bude zodpovedať súčtu: 

 

a) peňažného vkladu vo výške rovnajúcej sa 59 %  zo sumy kúpnej ceny 

Parkovacieho domu, zníženej o úhradu doposiaľ neuhradenej straty Žilinskej 

parkovacej spoločnosti, s.r.o., teda v hodnote peňažného vkladu v sume           

2 142 348,- € a 

 

b) sumy nepeňažného vkladu zodpovedajúcej hodnote pozemkov vo vlastníctve 

Mesta Žilina uvedených v bode 6. tohto uznesenia Žilina určenej znaleckým 

posudkom vypracovaným znalcom určeným Mestom Žilina (teda tieto 

pozemky budú vložené do základného imania spoločnosti ŠPORT PARK, 

s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb., ktorým je potreba vzájomného efektívneho 

usporiadania vlastníctva medzi Mestom Žilina a skupinou SIRS) 

 

4. ŠPORT PARK, s.r.o. ako kupujúci, uzavrie so spoločnosťou SIRS – Project, a.s. 

ako predávajúcim, kúpnu zmluvu, na základe ktorej SIRS – Project, a.s. prevedie 

do vlastníctva ŠPORT PARK, s.r.o. športovú halu so súp. č. 8164, postavenú na 

parcele C-KN č.  4988/17, zapísanú na LV č. 8180, kat. ú. Žilina, obec Žilina, 

okres Žilina (ďalej len „Športová hala“), a to za kúpnu cenu 2 290 527,85 € (s 

DPH, suma bez DPH je 1 908 773,21 €) na základe znaleckého posudku Ústavu 

súdneho inžinierstva č. 310/2013 zo dňa 20.11.2013 s  tým, že náklady spojené 

s vypracovaním znaleckého posudku vo výške 10 300,- € budú znášať rovným 

dielom predávajúci a kupujúci 

 

5. Suma zodpovedajúca rozdielu peňažného vkladu Mesta Žilina do ŠPORT PARK, 

s.r.o. podľa bodu 3, teda 2 142 348,- € a sumy zaplatenej za kúpu Športovej haly 

podľa bodu 4, vložená do základného imania spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o., 

teda 2 290 527,85 €, čiže celkovo suma rozdielu –(mínus)148 179,85 € bude 

spoločnosťou ŠPORT PARK, s.r.o. použitá na úhradu nákladov spojených 

s doterajšou výstavbou areálu tzv. malej športovej haly na Karpatskej ulici v Žiline 

 

6. Spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o. a SIRS–Project, a.s., resp. SIRS-Development, 

a.s. uzavrú zámennú zmluvu, a to nasledovne: 
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Spoločnosť ŠPORT PARK, s.r.o. zamení tieto pozemky v kat. úz. Žilina (pôvodne 

vo vlastníctve Mesta Žilina): 

Parcela č.  Výmera zamieňaného 

pozemku alebo jeho 

zamieňanej časti v m
2 

LV poznámka 

5747/3 170 1100 Mirage – vedľa ZUŠ 

5748/3 2 1100 Mirage – pri bývalej fare 

5749/12 52 1100 Mirage – pri uličke 

5750/3 124 1100 Mirage – vjazd 

5750/9 161 8912 Mirage – vjazd 

1724/8 1652 1100 Hlinkovo nám. – zásobovacia 

rampa 

1724/9 431 1100 Mirage – vjazd z ul. Kálov 

1724/10 427 Nové (z 1724/3) Hlinkovo nám. – časť zastavaná 

nadzemnou stavbou 

5790 79 1100 Vjazd na autobusovú stanicu - 

časť 

5396/3 399 1100 Dispečing MHD (pod stavbou) 

5396/8 3282 1100 Dielne (pod stavbou) 

5396/18 16412 1100 Voľná plocha 

5392/8 5 1100 Oplotený pozemok na konci 

areálu 

5389/2 176 1100 Oplotený pozemok na konci 

areálu 

5392/1 148 1100 Vzadu za areálom SAD 

5388/4 344 1100  Medzi cestou a areálom SAD - 

časť 

 

za tieto pozemky vo vlastníctve spoločností skupiny SIRS (SIRS – Development, 

a.s. a SIRS-Project, a.s.) v kat. úz. Žilina: 

Parcela č.  Výmera zamieňaného pozemku 

alebo jeho zamieňanej časti v m
2 

LV Poznámka/vlastník 

1945/12 451 Nové SIRS – Development, a.s. 

(časť z 1945/1) 

1945/13 311 Nové SIRS – Development, a.s. 

(časť z 1945/1) 

5433/4 91,5 8132 Podiel ½ - SIRS – 

Development, a.s. (časť 

z 5433/1) 

5433/5 1540 8132 SIRS – Development, a.s. 

(časť z 5433/1) 

4988/17 9954 8180 SIRS-Project, a.s. (pod ŠH) 

4988/1 10 850 8180 SIRS-Project, a.s. (časť – 

okolo ŠH) 

 

7. Spoločníci Mesto Žilina a SIRS – Development, a.s. ako spoločníci spoločnosti 

Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o., zabezpečia zvolanie mimoriadneho 
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valného zhromaždenia Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. a na tomto 

mimoriadnom valnom zhromaždení Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. 

schvália uznesenie o zmene spoločenskej zmluvy tejto spoločnosti, a to tak, že 

spoločník SIRS – Development, a.s. s obchodným podielom 41 % na základnom 

imaní spoločnosti bude mať nárok na podiel na zisku spoločnosti vo výške 41 % 

a spoločník Mesto Žilina s obchodným podielom 59 % na základnom imaní bude 

mať nárok na podiel na zisku spoločnosti vo výške 59 % s tým, že ak spoločnosť 

vytvorí zisk a budú splnené podmienky na jeho vyplatenie, hlas spoločníka Mesta 

Žilina bude pre rozhodovanie o spôsobe naloženia s ním rozhodujúci, 

 

8. Mesto Žilina odpredá spoločnosti zo skupiny SIRS pozemky v kat. úz. Žilina parc. 

č. 1724/11 (vytvorená z parcely 1724/3) o výmere 667 m
2
 (priestranstvo pred 

vstupom do OC MIRAGE), časť z parc. č. 1724/2 o výmere 353 m
2
 (priestor 

medzi OD Tesco a OC MIRAGE), časť z parc. č. 5763 o výmere 1551 m
2
 (cesta 

poza OD Tesco) a parc. č. 1724/5 o výmere 407 m
2
 (chodník a zastávka MHD) za 

cenu stanovenú znaleckým posudkom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

ktorým je potreba vzájomného efektívneho usporiadania vlastníctva, a to 

s odkladacou podmienkou existencie vlastníckeho práva k OD Tesco spoločnosťou 

zo skupiny SIRS najneskôr do 3 rokov od uzavretia kúpnej zmluvy, pričom kúpna 

zmluva bude uzavretá súčasne s kúpnou zmluvou podľa nasledujúceho bodu tohto 

uznesenia. 

 

9.  SIRS-Project, a.s. odpredá Mestu Žilina pozemok o výmere cca 2978 m
2
, ktorý 

bude vytvorený z parcely č. 4988/7 v kat. úz. Žilina (výmera zodpovedajúca 

približne výmere pozemkov podľa predchádzajúceho bodu) za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom, a to s odkladacou podmienkou začatia reálneho využívania 

Športovej haly v súlade s jej pôvodným účelom v horizonte 3 rokov od uzavretia 

kúpnej zmluvy, pričom kúpna zmluva bude uzavretá súčasne s kúpnou zmluvou 

predchádzajúceho bodu tohto uznesenia. 

 

10. Mesto Žilina ako nájomca uzatvorí po prevode vlastníctva pozemkov parc. č. 

5396/8 a 5396/3 v kat. úz. Žilina nájomnú zmluvu s ich novým vlastníkom, 

predmetom ktorej bude dočasné užívanie stavieb vo vlastníctve Mesta Žilina na 

nich postavených, a to na obdobie 3 rokov za nájomné vo výške 1 €/celý predmet 

nájmu s tým, že v počas doby nájmu Mesto Žilina tieto budovy buď bezplatne 

prevedie do vlastníctva skupiny SIRS alebo umožní ich odstránenie skupinou SIRS 

na jej náklady tak, aby po skončení nájmu bolo možné predmetné pozemky užívať 

ich vlastníkom plnohodnotným spôsobom bez akýchkoľvek obmedzení. 

 

II. schvaľuje: 
 

1. zámer Mesta Žilina uzatvoriť zmluvu/zmluvy, jednotlivo a/alebo spoločne za 

účelom vysporiadania vzájomných vzťahov so spoločnosťami Žilinskou 
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parkovacou spoločnosťou, s.r.o., IČO 36407470, ŠPORT PARK, s.r.o., IČO 

44818645, MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s., IČO 44547331, SIRS – 

Development, a.s., IČO 36751804, SIRS – Project, a.s., IČO 36774715, prípadne 

inými spoločnosťami skupiny SIRS 

 

2. poverenie primátora Mesta Žilina Ing, Igora Chomu, resp. ním poverenej osoby 

a/alebo osôb, na realizáciu všetkých s tým spojených právnych a iných úkonov 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom rokovaní dňa 18.3.2013 schválilo uznesenie 

č. 32/2013 nasledovne: 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. odporúča Ing. Igorovi Chomovi, primátorovi mesta Žilina 

 

1. po vykonaní finančného auditu ŽPS pokračovať v ďalších rokovaniach a očakáva, 

že primátor dohodne čo najvýhodnejšie podmienky pre mesto. Pred schválením 

uzavretia dohody ako takej je potrebné najprv predložiť materiál s konkrétnymi 

cenovými hodnotami a výmerami pozemkov 

 

II. žiada 

 

1. vedenie mesta, aby zabezpečilo finančný audit v ŽPS so zameraním nie tak na 

účtovníctvo ako na finančné hospodárenie v tejto spoločnosti, ktorý by preukázal 

finančné toky od vzniku ŽPS až do súčasnosti 

 

III. prerokovalo 

 

návrh vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina a Žilinskou 

parkovacou spoločnosťou, s.r.o., IČO 36407470, ŠPORT PARK, s.r.o., IČO 44818645, 

MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s., IČO 44547331, SIRS – Development, a.s., IČO 

36751804, SIRS – Project, a.s., IČO 36774715 nasledovne: 

1. MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. ako kupujúci, alebo akýkoľvek ďalší subjekt 

patriaci do skupiny spoločností SIRS priamo určený spoločnosťou MIRAGE 

SHOPPING CENTER, a.s., uzavrie so Žilinskou parkovacou spoločnosťou, s.r.o. 

ako predávajúcim kúpnu zmluvu, na základe ktorej Žilinská parkovacia 

spoločnosť, s.r.o. prevedie do vlastníctva MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. 

objekt podzemného parkoviska so súp. č. 6682, postavený na parcelách KN č. 

5749/1, 5750/3 a 5750/9, zapísaný na LV č. 7926, okres Žilina, obec Žilina, kat. ú. 

Žilina (ďalej len „Parkovací dom“), a to za kúpnu cenu, zodpovedajúcu cene 

Parkovacieho domu bez DPH určenej znaleckým posudkom, ktorý vypracuje 

znalec určený Mestom Žilina s  tým, že náklady spojené s vypracovaním 

znaleckého posudku budú znášať rovným dielom predávajúci a kupujúci 

 

2. Mesto Žilina a SIRS – Development, a.s. ako spoločníci spoločnosti Žilinskej 

parkovacej spoločnosti, s.r.o., zabezpečia zvolanie mimoriadneho valného 

zhromaždenia Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. a na tomto mimoriadnom 

valnom zhromaždení Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. schvália uznesenie 

o znížení základného imania Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. o sumu, 

rovnajúcu sa kúpnej cene Parkovacieho domu podľa bodu 1 a súčasne uznesenie 

o tom, že zdroje získané takýmto znížením základného imania Žilinskej parkovacej 
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spoločnosti, s.r.o. budú použité na úhradu doposiaľ neuhradenej straty Žilinskej 

parkovacej spoločnosti, s.r.o. a vo zvyšku na vyplatenie peňažných plnení 

spoločníkom Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. nasledovne: 

 

c)  spoločníkovi Mestu Žilina peňažné plnenie vo výške rovnajúcej sa 59 %  zo 

sumy kúpnej ceny Parkovacieho domu, zníženej o úhradu doposiaľ neuhradenej 

straty Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o., a  

 

d) spoločníkovi SIRS - Development, a.s. peňažné plnenie vo výške rovnajúcej sa 

41 %  zo sumy kúpnej ceny Parkovacieho domu, zníženej o úhradu doposiaľ 

neuhradenej straty Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. 

 

3. Mesto Žilina ako kupujúci uzavrie s Ing. Georgeom Trabelssiem, ako 

predávajúcim a súčasne jediným 100% spoločníkom spoločnosti ŠPORT PARK, 

s.r.o. zmluvu o prevode obchodného podielu v spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o. na 

základe ktorej Mesto nadobudne 100% obchodný podiel v spoločnosti ŠPORT 

PARK, s.r.o. a to za kúpnu cenu 5 000,- EUR, zodpovedajúcu základnému imaniu 

spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o. a následne Mesto Žilina, už ako jediný 100% 

spoločník spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o. rozhodne o zvýšení základného imania 

spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o. o sumu, ktorá bude zodpovedať súčtu: 

 

c) peňažného vkladu vo výške rovnajúcej sa 59 %  zo sumy kúpnej ceny 

Parkovacieho domu, zníženej o úhradu doposiaľ neuhradenej straty Žilinskej 

parkovacej spoločnosti, s.r.o., a 

 

d) sumy nepeňažného vkladu zodpovedajúcej hodnote pozemkov v areáli SAD 

Žilina určenej znaleckým posudkom vypracovaným znalcom určeným 

Mestom Žilina 

 

4. ŠPORT PARK, s.r.o. ako kupujúci, uzavrie so spoločnosťou SIRS – Project, a.s. 

ako predávajúcim, kúpnu zmluvu, na základe ktorej SIRS – Project, a.s. prevedie 

do vlastníctva ŠPORT PARK, s.r.o. športovú halu so súp. č. 8164, postavenú na 

parcele C-KN č.  4988/17, zapísanú na LV č. 8180, kat. ú. Žilina, obec Žilina, 

okres Žilina (ďalej len „Športová hala“), a to za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 

posudkom, pričom znalec bude stanovený po dohode oboch strán a náklady na 

znalecký posudok budú znášať obe strany rovným dielom 

 

5. suma zodpovedajúca rozdielu peňažného vkladu Mesta Žilina do ŠPORT PARK, 

s.r.o. podľa bodu 3 a sumy zaplatenej za kúpu Športovej haly podľa bodu 4, 

vložená do základného imania spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o., bude 

spoločnosťou ŠPORT PARK, s.r.o.  použitá na úhradu nákladov spojených 

s doterajšou výstavbou areálu tzv. malej športovej haly na Karpatskej ulici v Žiline 
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6. spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o. a SIRS – Project, a.s. uzavrú zámennú zmluvu, 

na základe ktorej dôjde medzi týmito subjektmi k zámene pozemkov uvedených 

v areáli SAD Žilina (vo vlastníctve spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o.), za pozemky 

uvedené priľahlé k Športovej hale (vo vlastníctve spoločnosti SIRS – Project, a.s.), 

a to výmenným pomerom 1 m
2
 za 1 m

2
 

V tomto materiáli navrhované uznesenie vychádza z uznesenia č. 32/2013 so 

zmenami, vyvolanými návrhmi skupiny SIRS. Prílohou materiálu je aj analýza hospodárenia 

ŽPS. 

Komisia finančná s predloženým návrhom nesúhlasí a odporúča ho neschváliť. 

Komisia dopravy a komunálnych služieb neodporúča materiál prerokovať a schváliť. 

Komisia územného plánovania a výstavby neprijala odporúčanie materiál prerokovať 

a schváliť. 

Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja nesúhlasí 

s predloženým materiálom. 

Mestská rada v Žiline odporúča materiál prerokovať a neschváliť. 

MATERIÁL 

 Na základe vyššie uvedeného následne došlo k rokovaniam zástupcov mesta 

a spoločnosti SIRS v intenciách vyššie uvedeného a schváleného modelu. Za tým účelom boli 

vypracované aj nasledovné znalecké posudky, pre objektívnosť a po dohode všetkých strán, 

vyhotovené Ústavom súdneho inžinierstva: 

1. ocenenie parkovacieho domu v OC MIRAGE, 

2. ocenenie športovej haly na Bôriku. 

 

Hoci bolo predbežne dohodnuté a schválené, že mesto prevezme spoločnosť ŠPORT 

PARK, s.r.o. za nominálnu hodnotu základného imania, teda za sumu 5 000,- €, rozhodlo sa 

mesto nad rámec uvedeného v rámci účtovnej a právnej opatrnosti dať vyhotoviť aj tretí 

znalecký posudok, a to práve na ohodnotenie tejto spoločnosti. 

 Výsledky znaleckých posudkov sú nasledovné: 

1. hodnota parkovacieho domu: 6 990 000,- € s DPH (5 825 000,- € bez DPH), 

2. hodnota športovej haly Bôrik: 5 230 000,00€ s DPH (4 358 333,34 € bez 

DPH), pričom hodnota samotnej športovej haly bez pozemkov bola znalcom určená 

na 2 290 527,85 s DPH (1 908 773,21 € bez DPH), 

3. hodnota spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o.: 0,00 €. 

Treba však uviesť, že oproti schválenému vyššie uvedenému uzneseniu prišla skupina 

SIRS v závere roka 2013 s (z pohľadu mesta výrazne) doplneným návrhom oproti predošlým 

ustáleným pozíciám, a to s doplnením o pozemky okolo OD Tesco na Nám. A. Hlinku. Tento 



10 

 

návrh je odôvodnený tým, že skupina SIRS má záujem o odkúpenie budovy OD Tesco, jej 

zbúranie a a postavenie novej budovy, a za tým účelom má eminentný záujem aj o pozemky 

medzi OC MIRAGE a OD Tesco a okolo OD Tesco ako aj pozemok pred vstupom do OC 

MIRAGE (na ktorý je teraz zriadené vecné bremeno). Teda skupine SIRS by patril celý 

súvislý pás územia v centre mesta od OC MIRAGE fakticky až po hotel Slovan. Samotný 

predkladateľ (a bolo to aj viackrát oficiálne medializované) nesúhlasí s tým, aby tieto 

pozemky boli mestom odpredané/zamenené  vzhľadom na to, že ide o strategické pozemky 

v samotnom centre mesta a má za to, že je neprípustne meniť akýmkoľvek spôsobom ich 

súčasný status. Táto požiadavka bola už na začiatku rokovaní Mestom Žilina označená za 

neprijateľnú a neakceptovateľnú, nakoľko požiadavka mesta vždy bola neustupovať ďalšej 

výstavbe, navyše v samotnom srdci mesta a jeho pešej zóny. Tieto priestranstvá chce mesto 

ponechať aj naďalej vo svojom vlastníctve a na doterajší účel využívania. Nám. A. Hlinku je 

už teraz postihnuté najmä existujúcou stavbou pôvodne „zásobovacej rampy“, ktorá mala byť 

podľa pôvodne medializovaných informácií zapustená pod zemou a opäť pokrytá zeleňou 

(vrátane „dočasne“ premiestnených stromov), pričom je ťažké predstaviť si ďalšie zahustenie 

tohto priestoru. Nakoľko však právomoc niečo také schváliť/neschváliť majú len poslanci, 

predkladá sa im celý tento materiál na posúdenie a konečné rozhodnutie. 

V prípade pozemkov okolo OD Tesco tiež spoločnosť TESCO STORES, a.s. ako 

vlastník tohto obchodného domu požiadala listom, doručeným Mestu Žilina dňa 21.5.2014 

(zrejme v dôsledku už medializovaných informácií o zámeroch v tejto lokalite a obavy 

o prístup na svoje nehnuteľnosti v budúcnosti), o zriadenie vecného bremena práve na 

predmetných pozemkoch, a to najmä s cieľom zabezpečenia prevádzky obchodného domu 

(právo prechodu, prejazdu, prístupu, umiestnenia a existencie už existujúcich inžinierskych 

sietí...). Následným listom, doručeným mestu dňa 17.6.2014, spoločnosť TESCO STORES 

SR, a.s. informovala mesto, že s odpredajom pozemkov bude súhlasiť len v prípade, ak na 

nich bude najprv zriadené vecné bremeno ako je popísané vyššie. 

Pokiaľ ide o pozemky, konečný návrh skupiny SIRS je nasledovný (tučne vyznačené 

sú nové požiadavky skupiny SIRS nad rámec v roku 2013 schváleného uznesenia): 

1. OC MIRAGE 

Mesto dá SIRS 

Parcela č.  Výmera v m
2 

LV poznámka 

5747/3 170 1100 Mirage – vedľa ZUŠ 

5748/3 2 1100 Mirage – pri bývalej fare 

5749/12 52 1100 Mirage – pri uličke 

5750/3 124 1100 Mirage – vjazd 

5750/9 161 8912 Mirage – vjazd 

1724/8 1652 1100 Hlinkovo nám. 

1724/9 431 1100 Mirage – vjazd z ul. Kálov 

1724/10 427 Nové Hlinkovo nám. – 

zastavaná časť 

1724/11 667 Nové Hlinkovo nám. – voľné 

priestranstvo nad 
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podzemnými garážami 

1724/2 353 1100 Medzi Tesco a OC 

MIRAGE 

5763 1551 1100 Cesta poza Tesco 

1724/5 407 1100 Chodník + zastávka pri 

Tesco 

 ∑ 5997   

 

2. Autobusová stanica 

a) SIRS dá mestu 

Parcela č.  Výmera v m
2 

LV poznámka 

1945/12 451 Nové Roh ul. Hviezdoslavova 

a Májová 

1945/13 311 Nové Roh ul. Májová a Milcova 

 ∑ 762   

 

b) Mesto dá SIRS 

Parcela č.  Výmera v m
2 

LV poznámka 

5790 79 1100 Vjazd na autobusovú 

stanicu 

 

3. Areál SAD 

a) SIRS dá mestu 

Parcela č.  Výmera v m
2 

LV poznámka 

5433/4 91,5 8132 ½ prístupovej cesty pri 

bytovke 

5433/5 1540 8132 Pozemok okolo bytovky 

 ∑ 1631,5   

 

b) Mesto dá SIRS 

Parcela č.  Výmera v m
2 

LV poznámka 

5396/3 399 1100 Dispečing MHD – stavba 

5396/8 3282 1100 Dielne – stavba 

5396/18 16412 1100  

5392/8 5 1100 Oplotený pozemok na 

konci areálu 

5389/2 176 1100 Oplotený pozemok na 

konci areálu 

5392/1 148 1100 Vzadu za areálom 

5388/4 344 1100  Medzi cestou a areálom 
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SAD 

 ∑ 20 766   

 

4. Športová hala 

SIRS dá mestu 

Parcela č.  Výmera v m
2 

LV poznámka 

4988/17 9954 8180 Pod športovou halou 

4988/1 10 850 8180 Okolo ŠH 

 ∑ 20 804   

 

Z tabuľkového porovnania zatiaľ vyplýva, že: 

1. Mesto by malo dať SIRS pozemky s výmerou 26 842 m
2
 vrátane 

bezodplatného odovzdania stavieb – dispečing MHD, dielne v areáli SAD 

2. SIRS by mala dať mestu pozemky s výmerou 23 197,50 m
2
  

Rozdiel v neprospech mesta teda bol 3 644,50 m
2
, pričom rozdiel (oproti 

uznesením č. 32/2013 schválenému modelu) v hodnote 2978 m
2
 je spôsobený uvedenou 

dodatočnou požiadavkou na pozemky okolo OC MIRAGE a OD Tesco, ktoré by sa 

nezamieňali, ale odpredávali mestom za možnosť odkúpenia pozemkov okolo športovej haly 

na Bôriku mestom v obdobnej výmere. 

Po tom, ako skupina SIRS prišla s vyššie uvedenou dodatočnou požiadavkou, z ktorej, 

ako jednoznačne deklarovala, nemieni ustúpiť, predkladateľ požiadal skupinu SIRS o návrh 

možných ústupkov, dodatočných benefitov pre mesto, ktoré by mohli, reps. mali podľa názoru 

skupiny SIRS vyvážiť stratu pozemkov na Nám. A. Hlinku. 

Ide o nasledovné dodatočné ústupky voči mestu, podľa návrhu skupiny SIRS: 

1. výnos z predaja parkovacieho domu by sa nedelil v pomere 49 % mesto a 51 % SIRS ako 

skupina SIRS doteraz požadovala, ale v pomere 59 % mesto a 41 % skupina SIRS 

(kopírujúc tak pomery vkladov oboch spoločníkov v ŽPS), čo však už reflektuje 

pôvodnej dohode nad rámec pôvodnej ponuky zo strany skupiny SIRS, 

2. mesto by sa podieľalo na zisku ŽPS pomerom 59 % oproti teraz dohodnutému pomeru 

49%, za podmienky splnenia podmienok na jeho vyplatenie (bez presnejšej špecifikácie), 

pričom hlas spoločníka Mesta Žiliny by bol pre rozhodovanie o spôsobe naloženia s ním 

rozhodujúci, 

3. akceptácia ceny za veľkú športovú halu, ktorá podľa názoru skupiny SIRS nezohľadňuje 

infláciu a prevádzkové, ako aj investičné náklady spojené s jej existenciou a vlastníctvom 

a mala jej, podľa vyjadrenia skupiny SIRS, priniesť reálnu ekonomickú stratu 600 000 €, 
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4. mesto by malo možnosť kúpiť za trhové ceny pozemky okolo športovej haly na jej 

plnohodnotné užívanie o výmere približne zodpovedajúcej pozemkom okolo OD Tesco, 

pričom zámena by bola účinná až vtedy, kedy by skupina SIRS nadobudla vlastníctvo 

k objektu OD Tesco 

5. nakoľko v rámci prevodu pozemkov v areáli DPMŽ na Košickej ul. na prevádzaných 

pozemkoch majú ostať aj budovy mesta, o ktoré skupina SIRS nemá záujem, ponúkla 

mestu čas 3 roky na ich odstránenie bez vyžadovania nájomného za ne s tým, že by boli 

odstránené na náklady skupiny SIRS. 

K uvedeným doplňujúcim návrhom skupiny SIRS predkladateľ v jednotlivých bodoch 

uvádza: 

1. Mesto Žilina od začiatku tvrdilo, že výnos zo zníženia základného imania (predajom 

parkovacieho domu) sa má deliť v pomere vkladov spoločníkov (teda mesto 59 %) a nie 

pomerom hlasovacích práv (mesto 49 %), čo nakoniec potvrdila aj právna analýza prof. 

JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc. ako uznávaného odborníka na obchodné právo. Preto 

predkladateľ nemôže tento bod považovať za benefit zo strany SIRS. 

2. Je síce pravda, že spoločníci s.r.o. sa môžu dohodnúť na delení zisku aj v inom pomere 

ako v pomere zodpovedajúcom ich vkladom, avšak je to minimálne neštandardné a pre 

mesto nevýhodné. Preto je predkladateľ názoru, že rovnaké postavenie malo existovať od 

začiatku, pričom tomu tak z historických dôvodov nebolo. Je vhodné podotknúť, že tak, 

ako vyplýva z analýzy, napriek tejto zmene, nie je možné z nej do budúcna očakávať 

žiadne, resp. ani nevýznamné príjmy do rozpočtu mesta. 

3. Mesto koncom roka 2006 predalo plne funkčnú a vybavenú športovú halu. Momentálne 

je snaha predať ju mestu neudržiavanú a „vykuchanú“, teda pravdepodobne bez 

akéhokoľvek vnútorného vybavenia. Teda bude to práve Mesto Žilina, ktoré bude znášať 

potrebu ju opätovne sfunkčniť a vybaviť, čo isto bude predstavovať neporovnateľne vyšší 

náklad ako deklarovaná strata SIRS v sume približne 600 000,- €. 

4. Očakávalo sa, že nakoľko pre mesto sú pozemky okolo OD Tesco veľmi citlivá vec, 

ponúkne skupina SIRS nejaký adekvátny bonus navyše, ktorý by v plnej miere minimálne 

vyvážil negatívny dopad straty týchto pozemkov. To, že si môže mesto odkúpiť (nie napr. 

bezplatne získať) za trhovú cenu pozemky pri športovej hale, bez ktorých by ale športová 

hala nemohla fungovať (nebolo by zabezpečené komfortné parkovanie) a mesto by ju 

napriek maximálnej snahe nevedelo spoľahlivo prevádzkovať, teda nie je možné 

považovať za bonus navyše, ktorý by odôvodňoval vzdanie sa tak citlivých pozemkov 

v strede mesta, so strategickým dopadom na tretie strany. 

5. Treba povedať, že skupina SIRS má záujem o pozemky v areáli DPMŽ na ul. Košická, 

ktoré vzhľadom na zmluvy z minulosti sú zaťažené vecnými bremenami tak, že ich mesto 

reálne nemôže predať nikomu inému ako skupine SIRS; táto však nemá záujem 

o budovy, ktoré tam stoja (dielne a dispečing MHD), pričom požaduje od mesta ich 
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odstránenie alebo bezplatný prevod a za ten čas, kým nebudú odstránené, nebude ako 

nový vlastník pozemkov mestu účtovať nájomné.  

  Je nevyhnutné tiež poukázať na skutočnosti, že Mesto Žilina by kúpou 

spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o. muselo „prevziať“ a následne uhradiť všetky existujúce 

záväzky predmetnej spoločnosti, pričom ich podstatná časť by bola inkasovaná v prospech 

jednej zo zmluvných strán tejto transakcie (máme vedomosť, že ku dňu zostavenia znaleckých 

posudkov sa jednalo o sumu rôznych záväzkov v sume približne 1 933 tis. € bez úrokov 

a príslušenstva, čiastočne s DPH). Ďalšou otvorenou otázkou je teda úhrada takýchto 

záväzkov, keďže výsledok z finančnej časti transakcie je predbežne, podľa súm uvedených 

znalcom, -148 179,85 €, teda aj v prípade predpokladu a vlastne aj nutnosti úhrady všetkých 

záväzkov spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o., neexistuje reálna možnosť ich úhrady z tu 

popísanej transakcie, a to ani v prípade vrátky DPH z predaja / kúpy, športovej haly 

v celkovej predpokladanej sume 381 754,64 € (podľa znaleckého posudku č. 310/2013). 

 Do úvahy je potrebné vziať aj fakt, že touto zloženou transakciou by mesto nadobudlo 

majetok, ktorého životnosť ani prevádzkové a technické, ako aj ekonomické parametre nie sú 

známe a nie je ich možné ani dostatočne spoľahlivo odhadnúť.  

V kontexte tohto materiálu možno pomenovať najvýznamnejšie jeho dopadyi ((+): 

pozitíva, (-): riziká): 

 

1. Parkovací dom: 

(+) mesto odpredá Parkovací dom, na ktorého prevádzku (a teda aj potenciálne 

príjmy) teraz aj tak nemá vplyv. Týmto sa získajú zdroje na financovanie ďalšieho 

vyrovnania so skupinou SIRS podľa navrhovaného modelu (“balík” z predaja 

Parkovacieho domu teda bude tvoriť kapitál, ktorým sa prefinancovanie najmä 

kúpy športovej haly. 

 

(+) Parkovací dom vytvára problém ŽPS, vzhľadom na meškanie platieb (aj v roku 

2013) za prenájom od OC MIRAGE, čo má následne negatívny dopad na finančnú 

disciplínu ŽPS voči mestu (ŽPS neskoro platí „60%-tné odvody“ z parkovného). Po 

odpredaji tento problém zanikne. 

 

(-) mesto bude aj naďalej splácať úver za Parkovací dom, hoci ho už vlastniť 

nebude. Suma prevzatého úveru bola ku dňu realizácie transakcie 5 311 027,- € 

(teda 160 000 000,- Sk), ročná splátka predstavuje sumu 302 611,08 € a hodnota 

úveru k 30.04.2014 bola 2 849 590,78 €, teda zostáva ešte splatiť sumu v hodnote 

vyššej ako 85 mil. Sk.  

 

2. Športová hala 

(+) mesto získa športovú halu na Bôriku, ktorá je v celoslovenskom meradle 

jedinečná a bude možné ju využívať či už samostatne na pôvodný účel alebo v 

dlhšom časovom horizonte ako súčasť veľkého športového areálu. Získali by sa tiež 

priľahlé pozemky, ktoré bude možné prenajímať. 

 

(-) nadobudnutie športovej haly si vyžiada aj veľké investície do jej udržania 

a sprevádzkovania (minimálne cca 10 mil. €). Je totiž už niekoľko rokov 

neudržiavaná, bez potrebných investícií a vybavenia. Z vlastných zdrojov to mesto 
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v dohľadnom čase nevie zabezpečiť, jedine cestou združenia viacerých subjektov. 

Výpadok na dani z nehnuteľností bude predstavovať cca 40 tis. €/ročne. 

 

(-) na prevádzku takého objektu dnes mesto reálne nemá peniaze. Prevádzka takého 

zariadenia, stavby si vyžiada zmenu filozofie financovania v rámci rozpočtu mesta. 

Teda bude nutné sa pozrieť na to, ktoré činnosti bude potrebné výrazne obmedziť, 

resp. úplne zrušiť (napr. MsHK), aby bolo možné takýto objekt vôbec riadne 

prevádzkovať. 

 

(-) získanie len objektu, bez komfortných parkovacích plôch a priamych 

prístupových komunikácií a priameho prístupu k inžinierskym sieťam by mohlo 

mať v budúcnosti za následok reálnu nemožnosť tento objekt využívať na primárny 

účel, teda bez získania primeranej plochy, pozemkov, určených na parkovanie, 

priamy prístup a kontrolu nad všetkými sieťami bude do budúcna len vytvárať ďalší 

priestor pre vznik vážnych diskrepancií. 

 

 

3. ŠPORT PARK 

(+) mesto získa kontrolu nad dostavbou športového areálu Karpatská, čím by sa 

vyviazalo z doterajšej zmluvy o poskytnutí dotácie, na základe ktorej bude musieť 

po jeho kolaudácii pravidelne uhrádzať dotáciu 20 rokov tejto spoločnosti..  

 

(-) financovanie prevádzky tohto areálu mestom si aj tak bude vyžadovať značné 

zdroje. Platí to isté, ako pri športovej hale. 

 

(-) spolu s kúpou 100% podielu na tejto spoločnosti, mesto nadobúda značnú sumu 

neuhradených (a splatných) záväzkov spojených s doterajšou výstavbou športového 

areálu, a to v sume výrazne presahujúcej sumu 1 mil. € (podľa údajov uvedených 

v znaleckom posudku č. 289/2013). 

 

4. Zámena pozemkov 

(+) vysporiadajú sa problematické pozemky, a to: 

a) pozemky v areáli SAD, resp. DPMŽ, ktoré je reálne možné odpredať 

len skupine SIRS (už máme skutočnú skúsenosť, t.j. na voľnom 

realitnom trhu sú nepredajné z dôvodu zmluvných obmedzení z 

minulosti). Za tieto pozemky teda vieme získať reálne využiteľné 

pozemky pri športovej hale, 

b) pozemky pod OC MIRAGE, ktoré sú ním zastavané a sú reálne 

predajné opäť len tomuto subjektu, 

c) časť pozemku okolo autobusovej stanice na Májovej ul., na ktorej sú 

umiestnené trolejbusové stĺpy a kde si skupina SIRS môže robiť nárok 

na ich odstránenie, 

 

(-) v dohľadnom čase sa bude musieť vyriešiť otázka presťahovania DPMŽ do 

sidla na Kvačalovej ul., a to aj so všetkými s tým spojenými dopadmi na rozpočet 

mesta, 

(-) mesto príde o ďalšiu možnosť kontroly a eliminácie zástavby na Nám. A. 

Hlinku a okolo OD Tesco. 



Analýza hospodárenia spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. za roky 2005 - 2012 
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1  Všeobecné informácie 

 
Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. (ďalej aj len ako „Spoločnosť“) je spoločnosť 

s ručením obmedzeným, ktorá bola založená 02.08.2002. Do obchodného registra vedeného 
na Okresnom súde Žilina bola zapísaná dňa 11.09.2002, oddiel Sro, vložka 13786/L. 

 
Hlavnou činnosťou Spoločnosti je prenájom parkovacích plôch. Za týmto účelom bola 

podpísaná Zmluve o prevádzke parkovísk a poskytovaní služieb pri prevádzke parkovísk 
medzi Mestom Žilina a Spoločnosťou v znení neskorších dodatkov a Dohody o úprave 
vzájomných práv a povinností. 
 
Orgány Spoločnosti: 

 Ing. Zdenka Pištíková, konateľ 

 Ing. Pavol Koniarik, konateľ 

 Ing. George Trabelssie, člen dozornej rady 

 Ing. Ivan Mokrý, člen dozornej rady 

 Ing. Igor Líška, člen dozornej rady 

 Ing. Milan Taška, prokurista 
 
 

1.1  Všeobecné predpoklady k zostaveniu analýzy 

 Táto analýza bola zostavená za týchto podmienok: 

 pre analýzu boli poskytnuté hlavné knihy za roky 2005 – 2012, 

 pre analýzu boli poskytnuté účtovné denníky v štruktúre účtovný mesiac, DD, číslo 
dokladu, účet, dátum účtovania, popis zápisu, faktúra, subjekt, stredisko, názov 
strediska, má dať / dal, a to za roky 2005 – 2012, 

 aktuálny výpis z obchodného registra bol použitý z internetu, 

 bola použitá účtovná závierka za rok 2012 overená audítorom, boli použité znalecké 
posudky:  

 ZP č. 289/2013 – Stanovenie všeobecnej hodnoty spoločnosti ŠPORT PARK, 
s.r.o. 

 ZP č. 927-12/2008 – Stanovenie všeobecnej hodnoty pohľadávky pre účely 
nepeňažného vkladu 

 niektoré skutočnosti boli priamo konzultované s audítorom spoločnosti. 
 
Táto analýza bola spracovaná  v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 32/2013. Vzhľadom 

na to, že uznesenie MZ v Žiline predpokladá vyhotovenie analýzy od vzniku spoločnosti ŽPS 
až po súčasnosť a vzhľadom na to, že technicky bolo možné spracovať len obdobie od roku 
2005 a podklady boli vyžiadané za ucelený rok 2012, analýza bola vykonaná za obdobie 
rokov 2005 – 2012 tak ako je uvedené vyššie. Finančné hospodárenie je spracované formou 
prehľadných tabuliek, spracovaných na podkladoch hlavných kníh. Vzhľadom na rozsah dát 
a podstatu skúmaného problému (predovšetkým transakcie na úrovni vlastného imania, teda 
najmä základného imania a tvorby výsledku hospodárenia) nebola výsledná analýza 
spracovaná ako štruktúrovaný prehľad „finančných tokov“, ale boli použité len zjednodušené 
popisy vývoja položiek súvahy a výkazu tvorby výsledku, výkazu ziskov a strát v tabuľkovej 
forme ako aj slovný popis najvýznamnejších položiek súvahy a zjednodušený model tvorby 
výsledku hospodárenia a dopad hlavných vplyvov na jeho tvorbu (prevádzka Parkovacieho 
domu a fakturácia 60% výnosov voči mestu). 
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2 Analýza súvahových položiek 

 Pri posudzovaní jednotlivých položiek súvahy sme brali do úvahy predovšetkým ich 
významnosť, resp. významnú zmenu v posudzovanom období, resp. sa jedná o položky 
významné, resp. zaujímavé z pohľadu ich vplyvu, štruktúry a prípadne previazanosti na 
spoločnosti v záujme mesta (napr. ŠPORT PARK, s.r.o. a pod.). Jedná sa o: 

 stavby – z pohľadu reálnej štruktúry tejto súvahovej položky sa jedná o budovu tzv. 
Parkovacieho domu, vybudovanú pod neskoršou budovou OC MIRAGE, pričom 
celková hodnota stavby bola ku koncu roka 2012 cca. 8 706 tis. €, pôvodne (v roku 
2007) bola na tomto účte evidovaná aj Športová hala na Bôriku, ktorá bola v roku 
2008 odpredaná na základe rozhodnutia spoločníkov (viď. príloha 2 a 4), 

 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – predstavujú predovšetkým 
vybavenie Parkovacieho domu, 

 pozemky – ich hodnota je síce nulová, ale v roku 2009 boli odpredané do spoločnosti 
Šport park v sume 1 088,- €, tieto pozemky boli prevedené na Spoločnosť z Mesta 
Žilina za 1,- € (vyššiu cenu obsahujú výkony geodeta a iné náklady spojené 
s vkladom a prevodom nehnuteľností), 

 oprávky – predstavujú kumulovanú hodnotu opotrebenia majetku, odpisov 
a amortizácie majetku, 

 peniaze v hotovosti a na účte – jedná sa o vysoko likvidné prostriedky, ktoré má 
spoločnosť k dispozícií, tu bol zaznamenaný negatívny trend, okrem roku 2008, kedy 
došlo k úhrade ceny za odpredaj Športovej haly na Bôriku (kupujúcim bola 
spoločnosť SIRS-Project, a.s. a cena bola rovná cene nepeňažného vkladu 
spoločnosti ANTRADE pozostávajúceho práve s tejto nehnuteľnosti), 

 ostatné pohľadávky – jedná sa o pohľadávku z odplatného postúpenia pohľadávky 
voči SIRS, a.s., na spoločnosť ŠPOR PARK, s.r.o. v sume 800 tis. € plus príslušné 
úroky, do konca roku 2012 táto pohľadávka uhradená nebola,  

 dodávatelia  - záväzky z obchodného styku, predovšetkým predstavujú „fakturáciu“ 
časti „parkovného“, teda prefakturácia 60% zo sumy „parkovného“ v prospech Mesta 
Žilina, 

 ostatné záväzky – jedná sa primárne o prevzatie úveru Mestom  Žilina v sume 5 311 
tis. €, 

 zamestnanci a odvody – jedná sa o mzdy a odvody, majú reaktívne stabilný vývoj, 

 iné pohľadávky – jednalo sa v minulosti predovšetkým o poskytnuté úvery, k dátumu 
31.12.2012 boli všetky riadne splatené, 

 výnosy budúcich období – jedná sa o preúčtovanie prostriedkov z nadácie 
Spoločne pre región na výstavbu  Parkovacieho domu, 

 bankové úvery a ostatné dlhodobé záväzky – úver prevzatý Mestom Žilina. 

  
Podrobný rozpis súm je uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 1. V tabuľke č. 2 je možné 

vidieť absolútnu medziročnú zmenu jednotlivých súvahových položiek, čo predstavuje obrat 
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na jednotlivých súvahových účtoch, teda ja významnosť transakcií realizovaných na 
príslušných účtoch aktív, základného imania a záväzkov. 
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Tabuľka 1 Zoznam súvahových položiek po rokoch (v €) 

Účet 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
021 Stavby (PD pod MSC) 0  0  10 017 516  7 693 942  8 220 226  8 688 384  8 706 402  8 706 402  

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 14 909  262 142  164 587  168 966  284 556  276 183  392 586  400 542  

031 Pozemky 0  0  0  0  0  0  0  0  

041 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 0  0  0  0  0  0  0  0  

042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 904 484  7 687 701  19 916  0  0  0  2 744  0  

052 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 52 999  0  0  0  0  0  0  0  

081 Oprávky k stavbám 0  0  -496 416  -709 222  -957 471  -1 224 497  -1 506 386  -1 788 739  

082 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí -4 133  -30 644  -26 127  -52 013  -160 199  -184 712  -225 682  -279 843  

083 Oprávky k ostatným hnuteľným veciam 0  0  0  0  0  0  0  0  

094 Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku 0  -85 419  0  0  0  0  0  0  

111 Obstaranie materiálu 0  0  0  0  0  0  0  0  

112 Materiál na sklade 1 625  1 485  2 335  2 819  2 584  1 206  968  2 023  

119 Materiál na ceste 0  0  4 979  0  0  0  0  0  

131 Obstaranie tovaru 0  0  0  0  0  0  0  0  

132 Tovar na sklade 0  0  0  0  0  0  0  0  

211 Pokladňa 212  690  1 038  339  225  3 514  19 914  17 480  

213 Ceniny 0  8  59  0  0  0  0  0  

221 Banka 389 633  474 702  114 791  2 359 304  188 417  21 176  47 928  41 323  

231 Krátkodobý bankový úver 0  -419 593  0  0  0  0  0  0  

249 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci 0  0  0  0  0  0  0  0  

261 Peniaze na ceste - prevod medzi bankou a pokladňou 0  0  0  0  0  0  0  39  

311 Odberatelia - pohľadávky z obchodného styku 83 813  36 781  54 106  10 264  159 228  239 727  219 173  197 273  

312 Zmenky na inkaso 0  0  0  0  0  0  0  0  

314 Poskytnuté preddavky 1 776  0  83  0  0  120  0  874  

315 Ostatné pohľadávky 0  0  133  0  17 233  0  833 479  833 479  

321 Dodávatelia - záväzky z obchodného styku -877 252  -2 222 031  -174 510  -292 988  -84 401  -706 897  -124 795  -131 687  

323 Krátkodobé rezervy -18 841  -4 389  -8 005  -9 205  -7 518  -9 290  -10 391  -9 233  

324 Prijaté preddavky 0  0  0  0  0  -662  0  0  

325 Ostatné záväzky -383 979  -382 180  -5 350 327  -115 194  0  0  -25  0  

326 Nevyfakturované dodávky -1 180  -8 524  -2 967  -22 828  -1 669  -12 515  -360  -1 358  

331 Zamestnanci -2 436  -4 255  -8 105  -7 799  -7 478  -5 956  -4 624  -4 730  

333 Ostatné záväzky voči zamestnancom 0  0  0  -35  -1 137  -1 137  -1 060  -1 026  

335 Pohľadávky voči zamestnancom 2 030  2 855  4 053  1 734  4 238  2 469  2 286  2 217  

336 Zúčtovanie so sociálnou poisťovňou a zdravotnou poisťovňou -2 060  -3 812  -4 946  -4 900  -4 818  -3 967  -6 488  -6 346  

341 Daň z príjmov -11 359  20 971  39  264  176  18  0  0  
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342 Ostatné priame dane -614  -1 093  -1 011  -1 087  -1 171  -1 029  -1 614  -1 517  

343 Daň z pridanej hodnoty 136 163  599 002  13 539  -3 677  -31 533  15 398  -3 778  -6 689  

345 Ostatné dane a poplatky 0  0  0  0  -490  -399  -478  -386  

347 Ostatné dotácie 0  0  0  57 296  0  0  0  0  

353 Pohľadávky za upísané základné imanie 0  0  6 638 784  0  0  0  0  0  

361 Záväzky v rámci konsolidovaného celku 0  0  -1 687 455  0  0  0  0  0  

366 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti 0  0  0  0  0  0  0  0  

378 Iné pohľadávky 1 813  0  332  332  1 404 948  1 578 606  6 435  0  

379 Iné záväzky -33 238  0  -63  0  224  0  0  0  

381 Náklady budúcich období 43 257  35 335  25 798  9 227  3 241  3 199  2 125  2 162  

383 Výdavky budúcich období 0  -21 997  0  0  0  0  0  -1  

384 Výnosy budúcich období -269  -621 442  -621 160  -672 625  -720 645  -662 307  -632 584  -586 618  

385 Príjmy budúcich období 163  0  0  0  2 205  12 408  400  0  

391 Opravná položka k pohľadávkam -1 726  -1 726  -1 726  -8 923  -8 923  -7 197  -9 197  -8 865  

395 Vnútorné zúčtovanie 0  0  0  0  0  0  0  0  

411 Základné imanie -6 639  -6 639  -2 330 213  -8 968 997  -8 968 998  -8 968 998  -8 968 998  -8 968 998  

413 Ostatné kapitálové fondy -160 207  -160 207  -160 207  -160 207  -160 207  -160 207  -160 207  -160 207  

419 Zmeny základného imania 0  0  -6 638 784  0  0  0  0  0  

421 Zákonný rezervný fond -2 900  -2 900  -2 900  -2 900  -2 899  -2 899  -2 899  -2 899  

427 Ostatné fondy -32 560  -120 062  -120 062  -120 062  -120 062  -120 062  -120 062  -120 062  

429 Neuhradená strata minulých rokov 0  0  58 681  594 037  849 015  979 063  1 250 729  1 558 557  

431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 0  0  0  0  0  0  0  0  

461 Bankové úvery 0  -3 800 983  0  0  0  0  0  0  

472 Sociálny fond -211  -306  -533  -808  -458  -305  -253  -226  

474 Záväzky z nájmu (finančný leasing) -6 133  -4 185  -2 091  -33  -26 488  -20 100  -13 115  -5 483  

479 Ostatné dlhodobé záväzky 0  -1 277 966  0  0  0  0  0  0  

481 Odložený daňový záväzok alebo pohľadávka 361  0  -18 518  0  0  0  0  0  
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Tabuľka 2 Zmena súvahových položiek po rokoch (v €) 

Účet 2006 - 2005 2007 - 2006 2008 - 2007 2009 - 2008 2010 - 2009 2011 - 2010 2012 - 2011 
021 Stavby (PD pod MSC) 0,00  10 017 515,93  -2 323 574,32  526 284,67  468 157,57  18 017,66  0,00  

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 247 232,70  -97 554,98  4 379,21  115 589,96  -8 373,51  116 403,00  7 956,68  

031 Pozemky 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

041 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 6 783 216,76  -7 667 784,35  -19 916,35  0,00  0,00  2 744,00  -2 744,00  

052 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok -52 998,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

081 Oprávky k stavbám 0,00  -496 416,25  -212 806,08  -248 248,30  -267 026,20  -281 888,68  -282 353,64  

082 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí -26 510,85  4 517,29  -25 885,88  -108 186,17  -24 512,85  -40 969,91  -54 161,72  

083 Oprávky k ostatným hnuteľným veciam 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

094 Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku -85 418,91  85 418,91  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

111 Obstaranie materiálu 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

112 Materiál na sklade -139,97  850,36  483,40  -234,81  -1 378,23  -237,20  1 055,09  

119 Materiál na ceste 0,00  4 979,09  -4 979,09  0,00  0,00  0,00  0,00  

131 Obstaranie tovaru 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

132 Tovar na sklade 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

211 Pokladňa 478,23  348,43  -698,99  -114,44  3 289,66  16 399,11  -2 433,13  

213 Ceniny 7,97  51,12  -59,09  0,00  0,00  0,00  0,00  

221 Banka 85 069,09  -359 911,43  2 244 512,55  -2 170 886,75  -167 240,63  26 751,50  -6 605,14  

231 Krátkodobý bankový úver -419 592,81  419 592,81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

249 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

261 Peniaze na ceste - prevod medzi bankou a pokladňou 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  38,50  

311 Odberatelia - pohľadávky z obchodného styku -47 032,53  17 325,65  -43 842,27  148 963,85  80 499,12  -20 554,02  -21 900,27  

312 Zmenky na inkaso 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

314 Poskytnuté preddavky -1 775,66  83,15  -83,15  0,00  120,04  -120,04  874,00  

315 Ostatné pohľadávky 0,00  132,97  -132,97  17 232,90  -17 232,89  833 479,36  0,00  

321 Dodávatelia - záväzky z obchodného styku -1 344 779,46  2 047 521,51  -118 478,11  208 586,56  -622 495,99  582 102,23  -6 892,04  

323 Krátkodobé rezervy 14 452,40  -3 616,22  -1 199,88  1 686,85  -1 772,45  -1 100,89  1 158,67  

324 Prijaté preddavky 0,00  0,00  0,00  0,00  -662,18  662,18  0,00  

325 Ostatné záväzky 1 799,24  -4 968 147,38  5 235 133,39  115 193,57  0,00  -25,00  25,00  

326 Nevyfakturované dodávky -7 344,93  5 557,85  -19 861,72  21 159,47  -10 846,31  12 154,73  -997,30  

331 Zamestnanci -1 819,03  -3 849,35  305,63  320,64  1 522,43  1 331,71  -105,23  

333 Ostatné záväzky voči zamestnancom 0,00  0,00  -34,52  -1 102,37  0,00  76,58  34,71  

335 Pohľadávky voči zamestnancom 824,92  1 197,26  -2 318,15  2 503,33  -1 768,56  -182,84  -69,60  

336 Zúčtovanie so sociálnou poisťovňou a zdravotnou poisťovňou -1 751,98  -1 134,20  46,31  81,70  851,11  -2 520,88  141,76  

341 Daň z príjmov 32 329,88  -20 931,58  224,82  -88,45  -157,76  -17,85  0,00  
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342 Ostatné priame dane -478,92  82,06  -75,82  -83,87  141,36  -584,65  97,32  

343 Daň z pridanej hodnoty 462 839,38  -585 463,52  -17 215,89  -27 855,58  46 930,89  -19 176,19  -2 910,83  

345 Ostatné dane a poplatky 0,00  0,00  0,00  -490,48  91,28  -79,12  92,76  

347 Ostatné dotácie 0,00  0,00  57 295,69  -57 295,69  0,00  0,00  0,00  

353 Pohľadávky za upísané základné imanie 0,00  6 638 783,77  -6 638 783,77  0,00  0,00  0,00  0,00  

361 Záväzky v rámci konsolidovaného celku 0,00  -1 687 455,15  1 687 455,15  0,00  0,00  0,00  0,00  

366 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

378 Iné pohľadávky -1 813,09  331,94  0,00  1 404 616,40  173 657,57  -1 572 171,19  -6 434,72  

379 Iné záväzky 33 237,77  -62,80  62,80  224,00  -224,00  0,00  0,00  

381 Náklady budúcich období -7 922,45  -9 537,00  -16 570,91  -5 985,22  -42,82  -1 073,33  36,97  

383 Výdavky budúcich období -21 997,34  21 997,34  0,00  0,00  0,00  0,00  -0,96  

384 Výnosy budúcich období -621 173,14  281,96  -51 465,23  -48 020,23  58 338,39  29 722,38  45 966,90  

385 Príjmy budúcich období -162,55  0,00  0,00  2 205,32  10 202,18  -12 007,50  -400,00  

391 Opravná položka k pohľadávkam 0,00  0,00  -7 196,78  0,00  1 726,08  -2 000,32  331,94  

395 Vnútorné zúčtovanie 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

411 Základné imanie 0,00  -2 323 574,32  -6 638 783,78  -1,12  0,00  0,00  0,00  

413 Ostatné kapitálové fondy 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

419 Zmeny základného imania 0,00  -6 638 783,77  6 638 783,77  0,00  0,00  0,00  0,00  

421 Zákonný rezervný fond 0,00  0,00  0,00  1,12  0,00  0,00  0,00  

427 Ostatné fondy -87 502,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

429 Neuhradená strata minulých rokov 0,00  58 681,22  535 355,29  254 978,97  130 047,67  271 665,98  307 828,30  

431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

461 Bankové úvery -3 800 982,82  3 800 982,82  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

472 Sociálny fond -94,38  -227,37  -274,94  350,05  152,59  52,63  26,20  

474 Záväzky z nájmu (finančný leasing) 1 947,07  2 094,07  2 058,16  -26 454,55  6 388,13  6 984,24  7 632,82  

479 Ostatné dlhodobé záväzky -1 277 965,88  1 277 965,88  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

481 Odložený daňový záväzok alebo pohľadávka -361,22  -18 517,79  18 517,79  0,00  0,00  0,00  0,00  
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3 Analýza výsledkových položiek 

Pri posudzovaní jednotlivých výsledkových položiek, položiek výkazu ziskov a strát 
sme brali do úvahy predovšetkým ich významnosť, resp. významnú zmenu v posudzovanom 
období, resp. sa jedná o položky významné, resp. zaujímavé z pohľadu ich vplyvu, štruktúry 
a prípadne previazanosti na spoločnosti v záujme mesta (napr. ŠPORT PARK, s.r.o. a pod.). 
Jedná sa o: 

 spotreba materiálu – predstavuje predovšetkým spotrebný materiál do automatov 
a pod., 

 spotreba energie – jedná sa o spotrebu elektrickej energie a iných médií 

v Parkovacom dome, 

 opravy a udržiavanie – v roku 2010 aj oprava v Parkovacom dome, vo všeobecnosti 

sa táto položka započítala pri analýze výsledku hospodárenia na objekt Parkovacieho 

domu, 

 ostatné služby – jedná sa o „refakturáciu“ 60% zo sumy „parkovného“ pre Mesto 

Žilina, 

 mzdové náklady a odvody – všeobecne náklady na zamestnancov, odmeny členov 

štatutárnych orgánov a pod., 

 zostatková cena predaného majetku – jedná sa v rokoch 2008 a 2009 o odpredaj 

a vyradenie Športovej haly na Bôriku a pozemkov pod, resp. do spoločnosti Šport 

park, 

 ostatné náklady na hospodársku činnosť – jedná sa predovšetkým o poistenie 

majetku Spoločnosti, 

 odpisy – odpisy spojené predovšetkým s existenciou Parkovacieho domu, 

 nákladové úroky – predovšetkým úroky z úverov na výstavbu Parkovacieho domu, 

 ostatné finančné náklady – v minulosti sa jednalo o poplatky za spracovanie úveru, 

 tržby z predaja služieb – výber parkovného a nájomného, teda tržby z hlavnej 

činnosti, 

 tržby z predaja majetku – jedná sa o predaj Športovej haly na Bôriku, a pozemkov 

do spoločnosti Šport park aj s projektovou dokumentáciou, 

 ostatné výnosy – jedná sa o dotácie, dobropisy a pod. 

Podrobný rozpis súm je uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 3. V tabuľke č. 4 je možné 
vidieť podiel jednotlivých nákladov na celkových nákladoch a obdobne pomer príslušných 
výnosov, tržieb k celkovému objemu tržieb a výnosov. Táto tabuľka hovorí o váhe  
jednotlivých druhov nákladov.
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Tabuľka 3 Zoznam výsledkových položiek po rokoch (v €) 

Účet 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

501 Spotreba materiálu 35 920  36 305  45 937  56 366  31 382  32 687  32 339  27 530  

502 Spotreba energie 255  4 498  46 330  66 533  46 147  82 818  39 052  46 047  

511 Opravy a udržiavanie 12 497  10 501  23 910  23 701  25 581  109 991  29 719  39 165  

512 Cestovné 446  1 427  872  751  305  307  197  271  

513 Repre 248  889  682  2 539  2 217  765  615  1 258  

518 Ostatné služby 146 562  108 155  130 202  436 032  432 964  399 370  321 897  321 837  

521 Mzdové náklady 86 531  85 920  138 492  147 876  128 643  133 003  126 051  130 621  

523 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 0  0  0  0  26 316  17 544  17 564  17 544  

524 Odvody - poistenie 27 631  29 353  45 404  48 112  44 229  46 518  49 223  49 943  

525 DDP 0  0  41  0  0  0  0  0  

527 Zákonné sociálne náklady 3 937  4 062  6 489  13 499  9 531  10 037  7 813  8 131  

531 Cestná daň 486  578  578  540  490  399  478  386  

532 Daň z nehnuteľností 5  5  5 428  13 426  3 420  3 420  3 420  4 170  

538 Ostatné dane a poplatky 6  1 899  613  1 000  511  514  636  1 077  

541 Zostatková cena predaného majetku 0  0  0  2 278 947  109 488  0  0  0  

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 2  0  0  0  0  1 115  7  9  

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 44  66  42  11  0  0  0  0  

546 Odpis pohľadávky 0  0  0  13  0  0  0  0  

547 Opravná položka 0  0  0  7 197  0  0  2 000  0  

548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 10 992  24 451  20 159  19 772  18 009  8 141  7 906  7 855  

551 Odpisy 1 830  12 569  542 767  303 236  276 997  299 913  322 859  336 515  

552 Tvorba zákonných rezerv 5 564  4 389  0  0  0  0  0  0  

553 Opravná položka k 042 0  0  85 419  0  0  0  0  0  

559 Tvorba ostatných OP 1 726  85 419  0  0  0  0  0  0  

562 Nákladové úroky 7 425  62 236  350 672  9 547  0  2 049  1 263  805  

563 Kurzová strata 0  1  1  21  4  1  0  2  

568 Ostatné finančné náklady 3 888  31 259  11 242  5 868  4 972  11 525  9 051  9 987  

591 Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti 20 901  0  0  0  0  0  8  2  

592 Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti -361  361  18 518  -18 518  0  0  0  0  

601 Tržby za vlastné výrobky 0  0  0  0  0  0  0  0  

602 Tržby z predaja služieb -441 959  -406 172  -476 933  -665 544  -821 871  -790 388  -603 986  -628 651  

641 Tržby z predaja majetku 0  -376  -2 987  -2 323 574  -113 488  -1 765  0  0  

642 Tržby z predaja materiálu -167  0  0  0  0  0  0  0  

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 0  0  0  0  -3 566  0  0  0  
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648 

 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 

 
-7 743  

 
-19 717  

 
-259 000  

 
-170 969  

 
-67 621  

 
-54 381  

 
-43 351  

 
-51 950  

652 Zúčtovanie zákonných rezerv 0  -18 841  0  0  0  0  0  0  

654 Zúčtovanie ostatných rezerv -3 976  0  0  0  0  0  0  0  

662 Výnosové úroky -191  -558  -219  -1 398  -24 613  -41 917  -16 931  -13  

663 Kurzové zisky 0  0  0  -5  -0  -1  0  0  

668 Ostatné finančné výnosy 0  0  -199 302  0  0  0  0  0  

680 Mimoriadne výnosy 0  0  0  0  0  0  0  0  
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Tabuľka 4 Porovnanie podielov jednotlivých výsledkových účtov na celkových nákladoch, resp. výnosoch (v €) 

Účet 
% podiel na 
nákladoch a 

výnosoch 2005 

% podiel na 
nákladoch a 

výnosoch 2006 

% podiel na 
nákladoch a 

výnosoch 2007 

% podiel na 
nákladoch a 

výnosoch 2008 

% podiel na 
nákladoch a 

výnosoch 2009 

% podiel na 
nákladoch a 

výnosoch 2010 

% podiel na 
nákladoch a 

výnosoch 2011 

% podiel na 
nákladoch a 

výnosoch 2012 

501 Spotreba materiálu 9,80% 7,20% 3,12% 1,65% 2,70% 2,82% 3,33% 2,74% 

502 Spotreba energie 0,07% 0,89% 3,14% 1,95% 3,97% 7,14% 4,02% 4,59% 

511 Opravy a udržiavanie 3,41% 2,08% 1,62% 0,69% 2,20% 9,48% 3,06% 3,90% 

512 Cestovné 0,12% 0,28% 0,06% 0,02% 0,03% 0,03% 0,02% 0,03% 

513 Repre 0,07% 0,18% 0,05% 0,07% 0,19% 0,07% 0,06% 0,13% 

518 Ostatné služby 39,99% 21,44% 8,83% 12,76% 37,29% 34,42% 33,11% 32,08% 

521 Mzdové náklady 23,61% 17,04% 9,40% 4,33% 11,08% 11,46% 12,97% 13,02% 

523 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,27% 1,51% 1,81% 1,75% 

524 Odvody - poistenie 7,54% 5,82% 3,08% 1,41% 3,81% 4,01% 5,06% 4,98% 

525 DDP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

527 Zákonné sociálne náklady 1,07% 0,81% 0,44% 0,40% 0,82% 0,87% 0,80% 0,81% 

531 Cestná daň 0,13% 0,11% 0,04% 0,02% 0,04% 0,03% 0,05% 0,04% 

532 Daň z nehnuteľností 0,00% 0,00% 0,37% 0,39% 0,29% 0,29% 0,35% 0,42% 

538 Ostatné dane a poplatky 0,00% 0,38% 0,04% 0,03% 0,04% 0,04% 0,07% 0,11% 

541 Zostatková cena predaného majetku 0,00% 0,00% 0,00% 66,70% 9,43% 0,00% 0,00% 0,00% 

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

546 Odpis pohľadávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

547 Opravná položka 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 0,21% 0,00% 

548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3,00% 4,85% 1,37% 0,58% 1,55% 0,70% 0,81% 0,78% 

551 Odpisy 0,50% 2,49% 36,83% 8,88% 23,85% 25,85% 33,21% 33,55% 

552 Tvorba zákonných rezerv 1,52% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

553 Opravná položka k 042 0,00% 0,00% 5,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

559 Tvorba ostatných OP 0,47% 16,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

562 Nákladové úroky 2,03% 12,34% 23,79% 0,28% 0,00% 0,18% 0,13% 0,08% 

563 Kurzová strata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

568 Ostatné finančné náklady 1,06% 6,20% 0,76% 0,17% 0,43% 0,99% 0,93% 1,00% 

591 Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti 5,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

592 Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti -0,10% 0,07% 1,26% -0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

601 Tržby za vlastné výrobky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

602 Tržby z predaja služieb 97,34% 91,14% 50,82% 21,05% 79,70% 88,96% 90,93% 92,37% 

641 Tržby z predaja majetku 0,00% 0,08% 0,32% 73,50% 11,01% 0,20% 0,00% 0,00% 

642 Tržby z predaja materiálu 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 
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648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1,71% 4,42% 27,60% 5,41% 6,56% 6,12% 6,53% 7,63% 

652 Zúčtovanie zákonných rezerv 0,00% 4,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

654 Zúčtovanie ostatných rezerv 0,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

662 Výnosové úroky 0,04% 0,13% 0,02% 0,04% 2,39% 4,72% 2,55% 0,00% 

663 Kurzové zisky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

668 Ostatné finančné výnosy 0,00% 0,00% 21,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

680 Mimoriadne výnosy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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4 Transakcie vlastného imania 

 Vlastné imanie Spoločnosti je tvorené: 

 základným imaním, 

 ostatnými kapitálovými fondmi, 

 zákonným rezervným fondom, 

 ostatnými fondmi, 

 neuhradenými stratami minulých rokov. 
 

V ďalšom nebudú popisované transakcie spojené s tvorbou a použitím ostatných 
kapitálových fondov, rezervného fondu a ostatných fondov, nakoľko za skúmané obdobie na 
týchto zložkách (účtoch) vlastného imania nedošlo k žiadnym významným pohybom. 

 
  Tak, ako je uvedené v kapitole 2 a 3, spoločnosť dlhodobo vykazuje stratu, čo má za 

následok nárast účtu neuhradených strát minulých rokov, pričom k 31.12.2012 tento účet 
predstavoval kumulovanú výslednú sumu 1 558 557,- €, za rok 2012 bola dosiahnutá opäť 
strata 322 539,- €, teda celková kumulovaná strata ku koncu roka 2012 bola v hodnote   
1 881 097,- € (podľa dostupných informácií, za rok 2013 celková strata spoločnosti dosiahla 
sumu 312 804,- €, teda kumulovaná strata spoločnosti dosiahla ku dňu 31.12.2013 sumu 
2 193 901,- €).  
 

 V rámci základného imania, spoločnosť vykazovala hodnotu základného imania 
v účtovnej závierke za rok 2006 v sume 6 639,- €. Významné zmeny v hodnote základného 
imania nastali v roku 2007 a 2008. Jednalo sa o nasledujúce zvýšenia: 

 zvýšenie základného imania Spoločnosti nepeňažným vkladom (viď. príloha č. 1 a 2) 
v sume 2 323 574,32 € spoločnosťou ANTRADE, s.r.o., kde išlo o vklad Športovej 
haly na Bôriku  (tento vklad bol neskôr prevzatý spoločnosťou SIRS – Development, 
a.s., v roku 2008, v nominálnej hodnote, podľa zápisu z VH však tomuto kroku 
predchádzal prevod podielu spoločnosti ANTRADE na spoločnosť SPS–
INVESTMENT), 

  zvýšenie základného imania Spoločnosti nepeňažným vkladom Mesta Žilina v sume 
5 311 027,02 €, ktoré bolo spojené s prevzatím úveru voči Dexia banke Slovensko, 
a.s. v tejto hodnote (viď. príloha č. 2 a 3), pričom úver je dnes splácaný Mestom Žilina 
(hodnota dlhu k 31.12.2012 predstavovala sumu 3 253 tis. €, ročná splátka úveru 
predstavuje sumu približne 303 tis. €, priemerný ročný úrokový náklad predstavoval 
za obdobie 2009 – 2013 sumu približne 90 tis. €, ale bol variabilný od sumy 71 tis. € 
v roku 2013 po sumu 115 tis. v roku 2009 a k 30.04.2014 bol stav úveru v sume 
2 850 tis. €, teda Mesto Žilina ročne v priemere spláca 393 tis. € = istina + priemerný 
úrok), 

 zvýšenie základného imania Spoločnosti nepeňažným vkladom v sume 1 327 756,75 
€ spoločnosťou SIRS – Development, a.s., jednalo sa o prevzatý záväzok od 
spoločnosti SAD Žilina, išlo o úver v tejto sume na výstavbu Parkovacieho domu (viď. 
príloha č. 2), 

 prevzatie podielu spoločnosti SIRS, a.s. a spoločnosti SPS – Investments, s.r.o. 
(pôvodne podiel ANDTRADE, ako je uvedené v prvej odrážke) spoločnosťou SIRS – 
Development, a.s. v sume 2 328 553,41 € (viď. príloha č. 2). 
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5 Všeobecné hodnotenie výsledku hospodárenia 

  
Na základe analýzy výsledkových účtov, bol zistený výsledok hospodárenia. Tento 

v prevažnej väčšine tvorí strata (v tabuľke č. 5 je to znázornené záporným znamienkom, čo 
priamo nekorešponduje s dátami uvádzanými v tabuľke č. 3). Strata je tvorená jednak 
poklesom celkových výnosov Spoločnosti, jednak nárastom nákladov Spoločnosti. Popis 
štruktúry nákladov a výnosov je uvedený v kapitole 3. Vývoj výsledku hospodárenia za 
jednotlivé roky je uvedený v tabuľke nižšie (Tabuľka č. 5). 
 
Tabuľka 5 Výsledok hospodárenia po rokoch (v €)1 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Náklady celkom 366 534  504 345  1 473 797  3 416 470  1 161 208  1 160 117  972 096  1 003 154  

Výnosy celkom 454 037  445 664  938 441  3 161 491  1 031 160  888 451  664 268  680 614  

Výsledok hospodárenia 87 502  -58 681  -535 355  -254 979  -130 048  -271 666  -307 828  -322 539  

 - z toho prevádzkový výsledok 119 163  34 618  -354 443  -259 464  -149 684  -300 008  -314 437  -311 757  

 - z toho finančný výsledok -11 121  -92 938  -162 395  -14 033  19 637  28 342  6 617  -10 780  

 - z toho mimoriadny výsledok 0  0  0  0  0  0  0  0  

 - z toho daň z príjmu -20 540  -361  -18 518  18 518  0  0  -8  -2  

 
  

Z hľadiska štruktúry tvorby výsledku hospodárenia sa štandardne delí výsledok na 
prevádzkový, z finančnej činnosti a z mimoriadnej činnosti. Pre lepšie pochopenie tvorby 
zisku, uvádzame rozdelenie zisku podľa kategórií: 

 EBITDA – výsledok hospodárenia z bežnej činnosti bez odpisov a amortizácie, 

 EBIT – výsledok hospodárenia bez finančnej činnosti a pred zdanením, 

 EBT – výsledok hospodárenia pred zdanením, „hrubý“ výsledok hospodárenia, 

 NP – výsledok hospodárenia po zdanení, „čistý“ výsledok hospodárenia. 
 

Uvedená štruktúra tvorby výsledku hospodárenia je uvedená v tabuľke č. 6. 
Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že Spoločnosť predovšetkým dopláca na vysokú tvorbu 
odpisov, čo však nemá priamy dopad na tvorbu cash-u, keďže podstatná časť investícií, 
dnes odpisovaných, bola splatená už v minulosti, resp. je naďalej splácaná, ale 
prostredníctvom prevzatého úveru mestom. Nedostatočne dimenzovaná z hľadiska tvorby 
zisku a reálnych cash flow-ov je aj časť prevádzkového zisku pred zohľadnením odpisov, je 
to dané predovšetkým prevádzkou Parkovacieho domu a samozrejme podstatnou časťou je 
„odvod“ pomernej časti vybratého nájomného mestu (60% z celkového „parkovného“ na 
pozemkoch mesta, v zmysle platnej zmluvy). Tento dopad je zobrazený v tabuľkách č. 7 a 9. 
 
Tabuľka 6 Vývoj výsledku hospodárenia a jeho štruktúra po rokoch (v €) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EBITDA 120 993  47 188  188 324  43 772  127 313  -95  8 422  24 758  

EBIT 119 163  34 618  -354 443  -259 464  -149 684  -300 008  -314 437  -311 757  

EBT 108 042  -58 320  -516 838  -273 497  -130 048  -271 666  -307 820  -322 537  

NP 87 502  -58 681  -535 355  -254 979  -130 048  -271 666  -307 828  -322 539  

 
 
 V nasledujúcej tabuľke č. 7 je uvedený odhad výsledku hospodárenia v štruktúre ako 
vyššie po zohľadnení predpokladaného dopadu Parkovacieho domu. Samotné odhadované 
sumy nákladov a výnosov plynúcich z Parkovacieho domu sú uvedené v tabuľke č. 8.  
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Tabuľka 7 Vývoj výsledku hospodárenia a jeho štruktúra po rokoch po zohľadnení odpisov, 
prevádzkových nákladov a tržieb z  Parkovacieho domu (v €)2 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EBITDA 27 902  50 536  92 368  -112 847  -43 412  37 859  -53 855  -20 326  

EBIT 26 072  46 557  -116 709  -149 948  -50 739  26 394  -65 320  -31 386  

EBT 14 951  -46 382  -279 104  -163 981  -31 102  54 736  -58 703  -42 165  

 
Tabuľka 8 Odhadované náklady a výnosy Spoločnosti na Parkovací dom zohľadnené pri 
výpočte výsledku hospodárenia v tabuľke č. 7 (v €)2 

  
2005

1
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za PD 105 849  11 656  171 623  260 279  245 872  158 275  134 467  134 466  

 - z toho tržby z OC MSC 0  0  0  0  0  18 259  133 288  133 653  

Odpisy z PD 0  8 591  333 689  266 134  269 670  288 448  311 394  325 455  

Prevádzkové náklady
2
 12 757  15 004  75 667  103 661  75 148  196 229  72 190  89 382  

 
Tabuľka 9 Vývoj výsledku hospodárenia a jeho štruktúra po rokoch po zohľadnení vplyvu 
Parkovacieho domu a „refakturácie“ časti „parkovného“ na mesto (v €) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EBITDA 27 902  50 536  92 368  128 271  290 776  368 477  225 117  260 128  

EBIT 26 072  46 557  -116 709  91 170  283 449  357 012  213 652  249 068  

EBT 14 951  -46 382  -279 104  77 137  303 085  385 354  220 269  238 288  

 
 Ako je z uvedených tabuliek zrejmé, po odpočítaní vplyvu výsledku Parkovacieho 
domu, by sa Spoločnosť dostalo do kladného hospodárenia len v roku 2010, ale po 
zohľadnení „refakturácie“ časti „parkovného“ na mesto, by Spoločnosť s prehľadom dosiahla 
kladné hospodárenie, na úrovni tvorby EBITDA, a to dokonca aj pomerne významný zisk. 
Graficky je táto skutočnosť zobrazená v nasledujúcom grafe. 
 

 
Graf 1 Zobrazenie vplyvu Parkovacieho domu a „refakturácie“ na skutočný výsledok 
Spoločnosti  

                                                           
1
 Tržby sú uvedené v celej tabuľke kladným znamienkom. 

2
 Pri výpočte sa vychádzalo z predpokladu, že Parkovací dom pokrýva podstatnú časť, resp. všetky energie, daň 

z nehnuteľností a opravy, čo je však prirodzene zjednodušený model. 
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Prílohy 

1) LV č. 7926 – výpis k vkladu Športovej haly do základného imania Spoločnosti 
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2) Zápis z Valnej hromady k zvýšeniu základného imania spoločnosti 
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3) Dohoda o prevzatí dlhu podpísaná medzi Žilinskou parkovacou spoločnosťou, 
s.r.o.. Mestom Žilina a bankou Dexia Slovensko, a.s., Memorandum o spoločnom 
postupe Mesta Žilina a spoločnosti SIRS, a.s. 
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4) Výpis z účtu o úhrade kúpnej sumy za odpredaj Športovej haly na Bôriku 
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