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Návrh 

Uznesenia k Bodu č. ........................... 

 

K  Návrhu implementácie úkonov revitalizácie Ružinovského podniku verejno-prospešných 

služieb, a. s. vedúcich k zníženiu zadlženosti, posilneniu kapitálovej štruktúry a zníženiu 

záporného vlastného imania. 

 

 

Miestne zastupiteľstvo: 

po prerokovaní materiálu: 

 

A.                                                          schvaľuje 

 

 „Návrh implementácie úkonov revitalizácie Ružinovského podniku verejno-prospešných 

služieb, a .s. vedúcich k zníženiu zadlženosti, posilneniu kapitálovej štruktúry a zníženiu 

záporného vlastného imania.„ 

 

B.                                                   ukladá 

 

Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi  

Zabezpečiť potrebné úkony k uzatvoreniu Dodatku č. 2 k zmluve o pôžičke uzatvorenej 

dňa 20.07. 2015 s Ružinovským podnikom verejno-prospešných služieb, a. s., so sídlom 

Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064 

 

                   T: bezodkladne 

 

C.                                                            ukladá 

 

Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi  

      Zabezpečiť potrebné úkony na posilnenie kapitálovej štruktúry spoločnosti vo výške:   

      597 072, 30 €. 

 

                          T: bezodkladne 

 

D.                                                            ukladá 

 

Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi  

      Zabezpečiť potrebné úkony na posilnenie kapitálovej štruktúry spoločnosti vo výške:     

      300 000 € 

                                       T: bezodkladne  

 

 

 



 
 
 

 Návrh implementácie úkonov revitalizácie Ružinovského podniku verejno-

prospešných služieb, a. s. vedúcich k zníženie zadlženosti, posilneniu 

kapitálovej štruktúry a zníženiu záporného vlastného imania. 

 

V nadväznosti na stav revitalizácie spoločnosti Ružinovský podnik verejno-

prospešných služieb, a. s. (ďalej len „spoločnosť“) k 31.12.2015 a výhradu v Správe audítora 

u uskutočneného auditu za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 pre akcionárov spoločnosti  

navrhujeme k úspešnému pokračovaniu revitalizačného procesu realizovať nasledovné kroky: 

1) Zmena účelu plnenia zostávajúcej časti pôžičky, ktorá bola poskytnutá od 

Mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

Dôvodová správa:  

Mestská časť Bratislava-Ružinov poskytla spoločnosti úročenú pôžičku vo výške 

600 000,- €. Z uvedenej sumy spoločnosť vyčerpala ku dňu 31.12.2015 sumu 301 460,57  € 

na úhradu záväzkov z predchádzajúceho obdobia voči tretím osobám – dodávateľom. 

Zostávajúcu časť pôžičky v sume 298 539,43 € plánovala spoločnosť použiť na účely 

investičného rozvoja, teda kapitálové výdavky spojené s obstaraním strojového a 

technologického vybavenia potrebného na zabezpečenie svojej činnosti. Vedenie spoločnosti 

pripravilo na základe vlastnej analýzy efektívnejší a finančne menej náročný spôsob 

zabezpečenia strojového a technologického vybavenia. Z toho dôvodu nebude potrebné 

nevyčerpanú časť pôžičky použiť na investičný rozvoj – nákup.  

V dôsledku zabezpečenia a dosiahnutia vyrovnaného stavu hospodárenia spojeného 

s priebežnou likviditou finančných záväzkov spoločnosti, je preto účelné využiť poskytnutú 

pôžičku na zabezpečenie zníženia existujúcich záväzkov, ktoré spoločnosti vyplývajú 

z uzatvorených Dohôd o spôsobe plnenia záväzkov s veriteľmi platných k 31.12.2015. Týmto 

krokom sa zároveň vytvorí spoločnosti predpoklad k tvorbe pozitívneho toku peňažných 

prostriedkov (cash-flow), ktorý v súčasnej dobe spoločnosť nedosahuje. Zabezpečenie 

pozitívneho peňažného toku je nevyhnutné pre plnenie aktuálnych záväzkov spoločnosti 

z obchodného styku a zvyšnej časti plnenia splátkových kalendárov.  

Návrh na riešenie: 

V súlade s uvedeným je optimálnym riešením použiť zostávajúcu časť poskytnutej 

pôžičky vo výške 298 539,43 € na úhradu záväzkov pochádzajúcich z predchádzajúceho 

obdobia. 

Návrh predpokladá uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o pôžičke uzatvorenej dňa 

20.7.2015, predmetom ktorej bude úprava účelu použitia pôžičky na úhradu záväzkov, ktoré 

sú predmetom Dohôd o spôsobe plnenia záväzkov s veriteľmi. 
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2) Návrh na posilnenie kapitálovej štruktúry spoločnosti vo výške 597 072,30 € a 

300 000,00 € - zníženie záporného vlastného imania spoločnosti 

Dôvodová správa:  

 Spoločnosť vykazuje k 31.12.2015 negatívne vlastné imanie v celkovej výške                     

– 1 697 528,- €. Negatívna výška vlastného imania je dôsledok dosiahnutými zápornými 

hospodárskymi výsledkami spoločnosti v minulosti (2002 – 2014), keď výška kumulovaného 

hospodárskeho výsledku bola strata 1 774 135,- €.   

Spoločnosť eviduje záväzky z predchádzajúcich období rokov 2012 - 2014 vo výške 

597 072,30 € a z roku 2015 vo výške 300 000,- € voči Mestskej časti Bratislava-Ružinov, 

ktoré vznikli neuhradením nájomného za uvedené obdobia. Revitalizačný plán spoločnosti 

predpokladal ekonomické zhodnotenie uvedených záväzkov, ktorého cieľom bola zmena 

štruktúry zdrojov krytia majetku, t.j. posilnenie kapitálovej štruktúry spoločnosti – zníženie 

záporného vlastného imania spoločnosti. Uvedená transakcia je dôležitá pre zachovanie 

nepretržitej činnosti spoločnosti. 

 

Prehľad výnosov spoločnosti 
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 Z predbežnej ročnej závierky je zjavné, že spoločnosť k 31.12.2015 dosiahla kladný 

hospodársky zisk a je schopná plne zabezpečiť činnosti v zmysle obchodného registra 

s pozitívnym ekonomickým výsledkom. Zásadné zmeny boli vykonané na základe 

vypracovaných dokumentov: 

• Analýza finančnej situácie spoločnosti a možnosti jej riešenia vykonaná 

audítorskou spoločnosťou, 

• Správa o preverení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti 

k 31.12.2014 vykonaná nezávislým audítorskou spoločnosťou. 

Ekonomickou analýzou bola identifikovaná možnosť dosiahnutia kladného hospodárskeho 

výsledku. Na základe tejto skutočnosti vedenie spoločnosti Znaleckým posudkom č. 35/2015 

stanovilo všeobecnú hodnotu spoločnosti vo veci preverenia vypracovaných finančných 

plánov na roky 2015 až 2021, ktorými sa očakávajú kladné hospodárske výsledky.  

Prehľad hlavných ekonomických ukazovateľov je znázornený v tabuľke: 

 

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že aj napriek zníženým dosiahnutým výnosom dokázala 

spoločnosť vygenerovať kladný hospodársky výsledok, ktorý je dôležitým predpokladom 

realizácie posilnenia kapitálovej štruktúry spoločnosti. Projekt revitalizácie nepredpokladá  

úhradu záväzkov vo výške 597 072,30 € a 300 000,00 € vzniknutých v rokoch 2012 - 2015, 

z dôvodu neexistencie dostatočných voľných finančných prostriedkov.  
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Hospodársky výsledok 2005-2015 

Revitalizačný projekt Skutočnosť 
plán 2015 2015

výnosy spolu 3 154 257 2 888 550

výnosy MČ Ružinov 1 938 422 1 608 807

náklady spolu 3 044 206 2 837 704

hospodársky výsledok pred zdanením/zisk 110 051 50 846



 
 
 

Cieľom spoločnosti je poskytovanie verejno-prospešných služieb k čomu je nutné disponovať 

potrebným strojovým a technologickým vybavením, ktoré si spoločnosť zabezpečuje 

externým financovaním. Existencia spomenutých záväzkov znižuje likviditu finančných 

tokov spoločnosti. 

Prehľad plánovaného vývoja posilnenia kapitálovej štruktúry je znázornený v tabuľke: 

 

Návrh na riešenie: 

Vzhľadom k trvalému zabezpečeniu likvidity finančných tokov spoločnosti je preto 

nutné tieto záväzky vysporiadať formou posilnenia kapitálovej štruktúry spoločnosti.  
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výhľad predpoklad

2014 2015 2016 2019

vlastné imanie -1 737 624 -1 686 778 -549 726 36 513

zadĺženosť RPVPS 1 372 748 1 072 550 747 421 600 000

hospodársky výsledok -461 374 50 846 240 000 220 000

skutočnosť
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