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MESTO   HLOHOVEC - MESTSKÝ  ÚRAD   V   HLOHOVCI 

 

 

Materiál na zasadnutie MsZ                                   Číslo materiálu:      

v Hlohovci, dňa 24.10.2013         4  

 

 

Návrh na  

nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti  

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Predkladá:                                         

Ing. Eva Lukáčová 

prednostka MsÚ 

 

 

Spracoval: 

Ing. Zuzana Nosková 

ved.odd.VS   

 

   

Ing. Beata Galgociová 

úsek správy majetku  

 

Ing. Zuzana Pacherová 

ved. FO  

 

   

  

Prerokované: 

Komisia ekonomická a 

prevodov   majetku  

dňa 20.9.2013 

- odporučené 

MsR v Hlohovci dňa 

17.10.2013 

 

 

Hlohovec, október  2013 

 

 

Návrh na uznesenie: 

MsZ v Hlohovci 

 

1.A)s c h v a ľ u j e  : 

nepeňažný vklad majetku Mesta Hlohovec do 

základného imania spoločnosti Bytové hospodárstvo 

Hlohovec, s.r.o., so sídlom Za poštou 7, 920 01 

Hlohovec, v súlade s ustanoveniami § 59 a § 143 

Obchodného zákonníka a § 9 ods. 2 písm. f) zákona  

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. 

predpisov, nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. 

Hlohovec evidované Okresným úradom  Hlohovec, 

katastrálnym odborom na liste vlastníctva číslo 4800 

a to: stavba – obchodný objekt, súpisné číslo 

2540, na parc. reg. C č. 303 a  č. 304/1a pozemky 

parc. reg. C č. 304/1, o výmere  1200  m²,  druh 

pozemku – zastavané plochy a parc. reg. C č. 303, 

o výmere 623 m², druh pozemku -  zastavané 

plochy, ktoré vznikli na základe Geometrického 

plánu č. 055/2013 na určenie vlastníckych práv 

k nehnuteľnostiam parc. č. 300/23, 303, 304/1, 305 

vyhotoveného spol. GEPRAL, s.r.o., Radlinského 

475/1, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 270 661, 

autorizačne overeného Ing. Pavlom Lošonským dňa 

12.07.2013, úradne overeného Správou katastra 

Hlohovec dňa 26.07.2013 pod číslom 241/2013, 

ocenené v súlade s ustanovením § 59 ods. 3 

Obchodného zákonníka, a to Znaleckým posudkom 

č. 171/2013 spracovaným Ing. Jánom Miklánkom, 

znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov 

a prekladateľov, evidenčné číslo: 912317, na 

hodnotu vo výške 1 305 106,99 Eur. 
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Nepeňažný vklad sa započíta na vklad spoločníka do základného imania spoločnosti 

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. v pôvodných cenách v súlade s ustanovením § 17d 

zákona č.  595/2003 Z.z. o dani z príjmov, a to vo výške obstarávacej ceny majetku vedeného 

v účtovníctve Mesta Hlohovec, ktorá je pre Mesto Hlohovec zároveň daňovou zostatkovou 

cenou z dôvodu neuplatňovania daňových odpisov a to nasledovne: 

- Dlhodobý hmotný majetok – nehnuteľný vo výške  407 800,24 Eur 

- Dlhodobý hmotný majetok –hnuteľný vo výške       131 537,31 Eur 

- Pozemky v účtovnej hodnote                                         8 662,14 Eur 

Spolu hodnota majetku:                               547 999,69 Eur 

Podľa ustanovenia § 109 ods. 2 Obchodného zákonníka vklady spoločníkov do 

základného imania musia byť vyjadrené kladným celým číslom, peňažná suma, v akej sa 

nepeňažný vklad započíta na vklad spoločníka do základného imania, je vo výške 548.000,- 

Eur. 

 

 

1.B)   s c h v a ľ u j e  : 

 

zvýšenie základného imania Spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., so sídlom Za 

poštou 7, 920 01 Hlohovec, a to zo sumy 6.640,- Eur na základné imanie vo výške 554.640,- 

Eur. Základné imanie spoločnosti bude zvýšené o sumu vo výške 548.000,-Eur, a to 

nepeňažným vkladom, ktorý bol v súlade s ustanovením § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka 

ocenený Znaleckým posudkom. 
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Nepeňažný vklad obchodného objektu  „Domu služieb“ do majetku 

spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. 

 

 

Zdôvodnenie návrhu na nepeňažný vklad do majetku spoločnosti Bytové hospodárstvo 

Hlohovec, s.r.o. 

 

Mesto Hlohovec (ďalej len „Mesto“) je jediným spoločníkom spoločnosti Bytové 

hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá okrem iných aktivít 

zabezpečuje na základe Nájomnej zmluvy č. v ISS: 52/2012 zo dňa 27.02.2012 uzatvorenej 

medzi Mestom a Spoločnosťou (ďalej len „Nájomná zmluva“), aj správu časti mestského 

majetku. Na základe Nájomnej zmluvy spravuje Spoločnosť  dlhodobo i  nebytový objekt 

Dom služieb. 

Objekt Domu služieb od uvedenia do prevádzky neprešiel žiadnymi väčšími opravami 

a neboli na ňom tiež vykonané žiadne rozsiahlejšie rekonštrukčné práce, ktoré by technicky 

zhodnotili jeho stav. Vzhľadom na tieto skutočnosti, morálne zastaranie a fyzické opotrebenie 

konštrukcií obvodového plášťa, strešného plášťa, átrií a výplňových konštrukcií (okná, dvere, 

výklady), v neposlednom rade aj vzhľadom na nevyhovujúci estetický výzor objektu, ktorý 

svojim vzhľadom narúša architektúru užšieho centra mesta, vyplynula nevyhnutná potreba 

obnovy, resp. modernizácie uvedených konštrukčných prvkov.  

Po spoločnej diskusii na úrovni vedenia Mesta a Spoločnosti je spoločným záujmom 

riešenie problematiky modernizácie daného objektu v rozsahu vyššie uvedenom. Keďže 

takáto modernizácia je finančne náročnejšia a nie je možné riešiť ju bežnými prevádzkovými 

prostriedkami, ani kapitálovými transfermi z rozpočtu Mesta, ktoré by zbytočne zaťažovali 

mestský rozpočet, je potrebné nájsť ekonomicky najefektívnejší model financovania. 

Takýmto sa javí práve navýšenie základného imania Spoločnosti nepeňažným 

vkladom. Keďže Mesto je jediným spoločníkom spoločnosti, má 100%-nú kontrolu nad 

nakladaním s majetkom Spoločnosti, ktorý aj po jeho vklade do základného imania 

Spoločnosti, de facto naďalej zostáva majetkom Mesta. Mesto v dôsledku navýšenia 

základného imania Spoločnosti nie je  nútené priamo zabezpečovať financovanie realizácie 

modernizácie objektu a ručiť pri potrebe sprostredkovania úveru svojim majetkom, naopak 

túto kompetenciu presúva na  Spoločnosť a v konečnom dôsledku, keďže Mesto nie je 

platcom DPH, na rozdiel od Spoločnosti ktorá platcom DPH je, je finančne výhodnejšie 

realizovať celú realizáciu akcie aj z tohto dôvodu prostredníctvom svojej spoločnosti. 

Po uskutočnení modernizácie celého objektu bude tento naďalej Spoločnosť spravovať 

a obhospodarovať vlastnými kapacitami, čo je tiež predpokladom a zároveň aj zárukou 

odbornej starostlivosti o daný objekt aj v ďalšom období.        

 

Nepeňažný vklad  majetku Mesta do základného imania Spoločnosti bude realizovaný 

v súlade s ustanovením  § 59 Obchodného zákonníka  a ustanovením § 143 Obchodného 

zákonníka.  

 

Predmetom nepeňažného vkladu budú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Mesta 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Hlohovec, obec Hlohovec, okrese Hlohovec, ktoré sú 

evidované v KN na liste vlastníctva číslo 4800 ako: 
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- stavba – obchodný objekt, súpisné číslo 2540, na parc. reg. C č. 303 a  č. 304/1. 

 

a pozemky 

 

ktoré vznikli na základe Geometrického plánu č. 055/2013 na určenie vlastníckych práv 

k nehnuteľnostiam parc. č. 300/23, 303, 304/1, 305 vyhotoveného spol. GEPRAL, s.r.o., 

Radlinského 475/1, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 270 661, dňa 12.07.2013, autorizačne 

overeného Ing. Pavlom Lošonským dňa 12.07.2013, úradne overeného Správou katastra 

Hlohovec dňa 26.07.2013 pod číslom 241/2013 a to:  

 

- pozemok, parc. č. 304/1, o výmere  1200  m²,  druh pozemku – zastavané plochy, 

parcela reg. C 

a  

- pozemok, parc. č. 303, o výmere 623 m², druh pozemku -  zastavané plochy,       

  parcela reg. C.  

 

Nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetom nepeňažného vkladu boli ocenené  v súlade 

s ustanovením § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka, a to Znaleckým posudkom č. 171/2013 

spracovaným Ing. Jánom Miklánkom, znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov 

a prekladateľov, evidenčné číslo: 912317 (ďalej len „Znalecký posudok“), na hodnotu vo 

výške 1 305 106,99 Eur. 

Nepeňažný vklad sa započíta na vklad spoločníka do základného imania spoločnosti 

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. v pôvodných cenách v súlade s ustanovením § 17d 

zákona č.  595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej aj „ZDP“), a to vo výške obstarávacej ceny 

majetku vedeného v účtovníctve Mesta, ktorá je pre Mesto zároveň daňovou zostatkovou 

cenou z dôvodu neuplatňovania daňových odpisov a to nasledovne: 

- Dlhodobý hmotný majetok – nehnuteľný vo výške  407 800,24 Eur 

- Dlhodobý hmotný majetok –hnuteľný vo výške       131 537,31 Eur 

- Pozemky v účtovnej hodnote                                         8 662,14 Eur 

Spolu hodnota majetku:                                           547 999,69 Eur 

Podľa ustanovenia § 109 ods. 2 Obchodného zákonníka vklady spoločníkov do 

základného imania musia byť vyjadrené kladným celým číslom. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že peňažná suma, v akej sa nepeňažný vklad započíta na 

vklad spoločníka do základného imania, je vo výške 548.000,- Eur . 

V zmysle  ustanovenia § 9 ods. 2 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí, mestské zastupiteľstvo schvaľuje vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo 

existujúcich obchodných spoločností.  

 

Na základe vyššie uvedených zákonných ustanovení a skutočností je potrebné, aby 

mestské zastupiteľstvo schválilo: 

- zvýšenie základného imania Spoločnosti, a to zo sumy 6.640,- Eur na základné imanie 

vo výške 554.640,- Eur. Základné imanie spoločnosti bude zvýšené o sumu vo výške       

548.000,-Eur, a to nepeňažným vkladom, ktorý bol v súlade s ustanovením § 59 ods. 

3 Obchodného zákonníka ocenený Znaleckým posudkom. 
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Komisia ekonomická a prevodov majetku: odporúča predložiť materiál na rokovanie MsR 

s uvedením znením a doplnením o právnu analýzu možnosti nakladania s uvedeným 

majetkom, ktorý sa stane vlastníctvom spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. 

v prípade jeho prevodu na inú osobu. 

Mesto Hlohovec na základe stanoviska Komisie ekonomickej a prevodov majetku požiadalo 

o právnu analýzu advokátsku kanceláriu JUDr. Peter Sopko, JUDr. Alexander Floriš, JUDr. 

Róbert Spál so sídlom Paulínska 24 Trnava, ktorá dala nasledovné stanovisko k posúdeniu 

nakladania majetku, ktorý je predmetom vkladu: 

 

Jediným spoločníkom spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. (ďalej len 

„spoločnosť“) je Mesto Hlohovec. S poukazom na ust. § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., 

Obchodného zákonníka v platnom znení, ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva 

tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené 

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak 

tento zákon neustanovuje inak. Ak ide o rozhodnutie podľa § 125 ods. 1 písm. e)
1
, f), i), 

j) a ods. 2, pravosť podpisu jediného spoločníka na tomto rozhodnutí musí byť úradne 

osvedčená. 

 

O obchodnom vedení spoločnosti rozhoduje konateľ spoločnosti, ktorý je zároveň oprávnený 

konať voči tretím osobám. Konateľ spoločnosti je pri výkone svojej funkcie povinný riadiť sa 

rozhodnutiami valného zhromaždenia. Pokiaľ nie je v zakladateľskej listine uvedené inak, 

konateľ nie je obmedzený valným zhromaždením vo veciach nakladania s majetkom 

spoločnosti. V tejto súvislosti však poukazujeme na platné znenie zakladateľskej listiny 

spoločnosti k 15.01.2013. V článku XII. ods. 9. písm. b) zakladateľskej listiny sa uvádza, že 

kupovať, predávať a zaťažovať nehnuteľnosti spoločnosti je konateľ oprávnený iba po 

predchádzajúcom písomnom súhlase valného zhromaždenia. 

 

Konateľ je oprávnený nakladať s majetkom spoločnosti, ale zároveň podľa ust. § 135a ods. 1 

Obchodného zákonníka je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v 

súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Najmä je povinný zaobstarať si a 

pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, 

zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie 

tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej 

spoločníkov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len 

niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Pri porušení 

týchto povinností vzniká konateľovi zodpovednosť za škodu, ktorú je povinný nahradiť voči 

spoločnosti. 

 

Na záver zdôrazňujeme, že v prípade Bytového hospodárstva Hlohovec, s.r.o. je nakladanie 

s majetkom spoločnosti de facto v kompetencii jediného spoločníka (pričom v prípade Mesta 

Hlohovec ide o otázku spadajúcu do právomoci mestského zastupiteľstva s poukazom na ust. 

§ 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení), ktorý formálne vyjadruje 

svoju vôľu v rozhodnutí jediného spoločníka. V zmysle vyššie citovaných ustanovení by tak 

konkrétne kroky konateľa spoločnosti mali viesť k realizácii tejto vôle. 

                                                 
1Rozhodovanie o nepeňažnom vklade. 
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