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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

A. berie na vedomie 

 

správu o hospodárení Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za rok 2021 

 

B. schvaľuje 

 

hospodársky  výsledok  Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za rok 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY 

 

Miestna rada po prerokovaní  

 

 

 

odporúča 

 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správu o hospodárení Vajnorskej podpornej 

spoločnosti, s.r.o. za rok 2021 a schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2021. 
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Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o.  

so sídlom Pod lipami 2, 831 07 Bratislava, IČO: 36772054 

 
Štatutárny orgán:  Ing. Michal Vlček, Bratislava - konateľ 

   Marek Grebeči, Bratislava - konateľ 

Dozorná rada: Ing. Katarína Pokrivčáková 

   Ing. Soňa Molnárová 

   Marián Zeman 

 
Správa o činnosti spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť spol. s  r.o. za 

rok 2021 
 
Predkladateľ: Ing. Michal Vlček, v.r. starosta 
 
Vajnorská podporná spoločnosť vznikla v roku 2007 a za svojich štrnásť rokov existencie od založenia 
spoločnosti mestskou časťou sa spoločnosť zameriavala hlavne na prevádzku domu kultúry, ktorá je 
stále veľmi pestrá, okrem vlastných spolkov mestskej časti tu pôsobí mnoho ďalších organizácií 
a stále platí že je to populárne miesto pre svadby, oslavy a stužkové slávnosti. Prevádzka 
zrekonštruovaného Domu kultúry Vajnory (ďalej len DK), ktorého otvorenie prebehlo v máji 2015, 
zabezpečuje prevažne množstvo podujatí pre fyzické osoby bez IČO čo spôsobuje výkyvy v koeficiente 
pri ročnom zúčtovaní DPH. 
 
Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse, pričom opatrenia pretrvávali 
takmer aj počas celého minulého roka. Aj napriek krátkodobému zmierneniu opatrení počas letných 
prázdnin ostal takmer počas celého roka dom kultúry uzatvorený. To negatívne ovplyvnilo aj činnosť 
spoločnosti a zapríčinilo prepad tržieb. Napriek tomu dom kultúry neostal nevyužitý a mestská časť v 
jeho priestoroch opakovane organizovala víkendové testovania obyvateľov mestskej časti a aj 
následné očkovanie. 
 
V roku 2021 mala spoločnosť celkové výnosy vo výške 96 014,- €. 
 

- Z toho výnosy z tržieb z vlastných podnikateľských činností (zabezpečenie predaj reklamy a  

poradenstva, predaj inzercie vo Vajnorských novinách, najväčšie položky sú príjem 

z prenájmu Domu kultúry a hnuteľných zariadení a technológií 85.564,- € 

- Ostatné prevádzkové výnosy boli v celkovej výške 10.450,- € 

Strata spoločnosti sa znížila na - 15 429 € a to z dôvodu zníženia nákladov a zníženia odpisov. 
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SÚVAHA SKRÁTENÁ: 
 

AKTÍVA  celkom   841 936 € PASÍVA  celkom      841 936 € 
Dlhodobý hmotný majetok  793 617 € Základné imanie         573 639 € 

Krátkodobé pohľadávky súčet       9 490 € Fondy zo zisku súčet          1 174 € 

Finančné účty súčet        38 829 € Výsledok hospodárenia min. r.  - 31 786 € 

       Výsledok hosp.za účt. obdobie  - 15 429 € 

       Krátkodobé záväzky       348 271 € 

 
Okrem prevádzkovania samotného DK Vajnory spoločnosť zabezpečila riadnu údržbu 
a prevádzku strojov a zariadení, napríklad multifunkčného stroja zn. HAKO (sacie hadice, 
piesty, kefy). V roku 2021 zakúpila malý nákladný automobil Peugeot Boxer. Ako vo všetkých 
doterajších predchádzajúcich rokoch, tak i v roku 2021 všetku prevádzku financovala 
spoločnosť z vlastných zdrojov, nepoberala žiadne dotácie z mestskej časti na vlastnú činnosť 
a fungovanie. Všetky aktivity i celá činnosť spoločnosti boli dosiahnuté s minimálnym počtom 
osôb, prijatých iba ako „dohodárov“, hlavne na zabezpečenie zákonných povinností 
prevádzky Domu kultúry (požiarna ochrana, BOZP, kúrenie). Ako každý rok od vzniku 
spoločnosti si konatelia spoločnosti ani členovia dozornej rady nepoberali ani v roku 2021 
žiadne odmeny z titulu svojej funkcie. Najvyššou nákladovou položkou ostávajú odpisy 
majetku vo výške 30 257,‐ € 
 
Spoločnosť dosiahla v roku 2021 výsledok hospodárenia pred zdanením -15.429,- € t.j. 
stratu. S prihliadnutím na vysoké odpisy dlhodobého majetku (predovšetkým domu kultúry) 
môžeme konštatovať, že Vajnorská podporná spoločnosť spol. s r.o. nakladá so svojím 
majetkom účelne, efektívne  a hospodárne. 
 
V zmysle platných právnych predpisov SR je Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. 
povinná predložiť hospodárenie spoločnosti a rozdelenie zisku za uplynulý rok na vedomie 
miestnemu zastupiteľstvu, čo bude dňa 30. júna 2022 aj vykonané. Vajnorská podporná 
spoločnosť bola založená Mestskou časťou Bratislava-Vajnory v apríli 2007 ako spoločnosť so 
100%-ou majetkovou účasťou mestskej časti. 
 
Vypracoval Ing. Michal Vlček, konateľ spoločnosti. 
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ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA 

obchodnej spoločnosti  

Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r. o. 

 
     Mestská časť Bratislava-Vajnory, so sídlom Roľnícka ul. č. 109, 831 07 Bratislava (ďalej aj 
“jediný spoločník“), týmto ako jediný spoločník vlastniaci obchodný podiel vo výške 100 % na 
imaní spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r. o. so sídlom Pod lipami č. 2, 831 
07 Bratislava, identifikačné číslo 36 772 054, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I vo vložke č. 45753/B, oddiel Sro (ďalej aj “spoločnosť“), vykonávajúci právomoc 
valného zhromaždenia v zmysle ust. § 123 Obchodného zákonníka, týmto rozhodol o :  
  

1. schválení účtovnej závierky za rok 2021 v priloženom znení,             

2. rozdelení výsledku hospodárenia za rok 2021. 

I. 
    Jediný spoločník rozhodol o schválení riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2021 
v priloženom znení. 

II. 
     Jediný spoločník schvaľuje stratu dosiahnutú spoločnosťou za rok 2021 vo výške  
- 15.429,- eur. Príčinou dosiahnutej straty za rok 2021 boli hlavne odpisy dlhodobého 
majetku (predovšetkým domu kultúry), ktoré znížili výsledok hospodárenia o 30.257 eur. 
     Jediný spoločník ďalej rozhodol o vysporiadaní straty dosiahnutej za rok 2021 
nasledovným spôsobom: 
     strata spoločnosti, t. j. suma vo výške  -15.429 Eur sa zaúčtuje prevodom do budúcich 
účtovných období 
 
     V Bratislave dňa 03.06.2022 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Mestská časť Bratislava-Vajnory 

zastúpená starostom 
Ing. Michalom Vlčekom 



 6 

Výpis z uznesenia  

zo zápisnice č. 2/2022 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 

pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
 

konanej dňa 28. apríla 2022 

 

 

 

 

 

K bodu 9: 

Správa o hospodárení Vajnorskej podpornej spoločnosti, spol. s r.o. za rok 2021 a schválenie 

hospodárskeho výsledku za rok 2021 

 

Uznesenie k bodu 9: 

Členovia komisie finančnej a správy majetku berú na vedomie a odporúčajú  správu o hospodárení 

Vajnorskej podpornej spoločnosti, spol. s r.o. za rok 2021 a schválenie hospodárskeho výsledku za rok 

2021 miestnemu zastupiteľstvu prerokovať. 

 

Hlasovanie:  za:7   proti:   zdržal sa:  

 

 

 

        

 

 

  

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 29.04.2022 

 

 

 


