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Zhrnutie a návrh uznesení 

 
I. Zhrnutie 
1.1. Východisko: 
Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o. so 
sídlom: Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky, IČO: 52471616 so 100% majetkovou účasťou mesta 
Malacky z pôvodnej výšky 5.000,- Eur (slovom: päťtisíc eur) na celkovú výšku 2.005.000,- Eur 
(slovom: dva milióny päťtisíc eur), t.j. celkovo o 2.000.0000,- Eur (slovom: dva milióny eur), 
a to peňažným vkladom mesta Malacky.  
 
1.2. Stručný súhrn informácií a dôvodová správa: 
Mesto Malacky je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o., 
ktorá je objednávateľom stavby novej športovej arény v lokalite bývalej píly. Jej financovanie 
je zabezpečené z viacerých zdrojov, konkrétne z vládnej dotácie, z úveru poskytovaného 
financujúcou bankou a z vlastných zdrojov mesta na dofinancovanie výstavby. Na základe 
dohody s financujúcou bankou a po právnom posúdení sa ako vhodnejší spôsob dofinancovania 
výstavby zo strany mesta navrhuje zvýšenie základného imania spoločnosti peňažným vkladom 
mesta, pričom na tento peňažný vklad sú v rozpočte mesta Malacky na rok 2023 vytvorené 
finančné zdroje. 

V zmysle ust. § 30 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Malacky č. 20/2011 
o zásadách hospodárenia s majetkom mesta môže mesto svoj majetok vložiť ako vklad do 
základného imania obchodnej spoločnosti za predpokladu súhlasu mestského zastupiteľstva. 
Súhlas mestského zastupiteľstva je potrebný najmä pri každom zvýšení, resp. znížení 
základného imania, vkladu alebo obchodného podielu mesta v spoločnosti.  

V zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí obec môže svoj majetok vložiť ako 
vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť 
právnickú osobu.  

V zmysle § 142 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zvýšenie základného imania 
novými peňažnými vkladmi je prípustné, len keď doterajšie peňažné vklady sú úplne splatené. 

Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo 
rozhoduje o základných otázkach života mesta, pričom je mu okrem iného vyhradené „aj 
schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe“. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujeme mestskému zastupiteľstvu schváliť zvýšenie 
základného imania obchodnej spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o. o peňažný vklad mesta 
Malacky vo výške 2.000.000,- Eur (slovom dva milióny eur). 

 
1.3. Iné náležitosti, ako napr. alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:  
 
Alternatívne riešenie    n e n a v r h u j e m e. 
 
Zdroje informácií: 

- Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
- Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
- VZN mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta 
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Zhrnutie a návrh uznesenia 

 
II. Návrh uznesenia 
 
2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie 
a) predložený stručný súhrn informácií a dôvodovú správu k materiálu (mat. Z107/2022) 

„Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o.“, 
 

b) návrh na zmenu Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Šport 
aréna Malacky, s.r.o. spočívajúcu v zmene Článku 5 Základné imanie a správa vkladu v bode 
1. nasledovne: 
„1. Výška základného imania spoločnosti bola zakladateľom stanovená na 2.005.000 € 
(slovom dva milióny päťtisíc eur) a pozostáva výlučne z peňažného vkladu spoločníka vo 
výške 2.005.000 €.“, 

 
2) schvaľuje  
zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o. so sídlom: 
Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky, IČO: 52471616 so 100% majetkovou účasťou mesta 
Malacky z pôvodnej výšky 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) na celkovú výšku 2.005.000,- 
EUR (slovom: dva milióny päťtisíc eur), t.j. celkovo o 2.000.0000,- EUR (slovom: dva milióny 
eur), a to peňažným vkladom mesta Malacky. 
 
 
 
 
 
 
 


