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IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI 

ZALOŽENIE A VZNIK SPOLOČNOSTI 

V súčasnosti je značná časť obsluhy a pohybu v mestách uskutočňovaná individuálnou automobilovou 

dopravou, preto existujúce priestory nestačia plne pokryť nároky na parkovanie osobných áut. Príčina 

nespočíva len v nedostatku parkovacích miest, ale aj v nevhodnom rozmiestnení aktivít, nedostatočnej deľbe 

prepravnej práce a absencii regulácie parkovania. 

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov (zákon č. 538/2007 Z. z.) s účinnosťou od 1. 12. 2007 vypustila z dane za užívanie 

verejného priestranstva ustanovenia o zdaňovaní dočasného parkovania motorových vozidiel na vyhradenom 

priestore verejného priestranstva, čím zamedzila mestám a obciam možnosť spoplatnenia parkovania 

na verejnom priestranstve. 

Mesto Trenčín, v snahe regulovať statickú dopravu, vyhlásilo v júli 2008 verejnú obchodnú súťaž 

na prevádzkovateľa parkovísk. Nakoľko súťaž prebehla neúspešne, založila samospráva Trenčiansku parkovaciu 

spoločnosť, a. s., ktorá prevádzkuje vybrané parkoviská na území mesta.  

Spoločnosť bola založená podľa Zakladateľskej listiny zo dňa 3. 11. 2008 spísanej vo forme notárskej zápisnice 

a rozhodnutia zakladateľa – Mesta Trenčín o založení spoločnosti, v súlade s ustanovením § 172 zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. Založenie spoločnosti bol schválené aj uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 359 zo dňa 23. 10. 2008.  

Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra dňa 1. 1. 2009.  

ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

Obchodné meno: Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. 

Sídlo: Farská 1/44, 911 01 Trenčín 

IČO: 44 510 152 

Zaregistrovaná: v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sa, vložka číslo 10547/R 

Základné imanie: 25 000 eur 

Web: www.parkovanietrencin.sk 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

Orgánmi spoločnosti sú: 

� valné zhromaždenie, 

� predstavenstvo, 

� dozorná rada. 

Valné zhromaženie je najvyšší orgán spoločnosti. Mesto Trenčín je jediným akcionárom obchodnej spoločnosti 

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. Mesto Trenčín vlastní 100 kusov listinných akcií znejúcich na meno 

v menovitej hodnote jednej akcie 250,- €. Z uvedeného dôvodu vykonáva Mesto Trenčín, zastúpené 

primátorom mesta Trenčín, Ing. Branislavom Cellerom, ako jediný akcionár v súlade s ustanovením § 190 

Obchodného zákonníka v platnom znení pôsobnosť valného zhromaždenia. 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. 

Vo veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva spolu s ďalším členom 

predstavenstva spoločne.  
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Zloženie predstavenstva: 

Ing. František Orolín predseda predstavenstva   

Ing. Ladislav Petrtýl  člen predstavenstva  

Ing. Iveta Marčeková člen predstavenstva  

Do 26. 9. 2009 bol predsedom predstavenstva Ing. František Sádecký. Od 30. 10. 2009 ho na pozícii predsedu 

predstavenstva nahradil Ing. František Orolín (dovtedy člen predstavenstva) a tretím členom predstavenstva 

sa stala Ing. Iveta Marčeková. Súčasné zloženie predstavenstva bolo schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne č. 521 zo dňa 29. 10. 2009.  

Dozorná rada je najvyšší kontrolný orgán spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva 

a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.   

Zloženie dozornej rady: 

RNDr. Jozef Mertan predseda dozornej rady  

JUDr. Ján Kanaba člen dozornej rady  

MUDr. Ľubomír Sámel člen dozornej rady  

 

V priebehu roka 2009 Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. nemala v pracovno-právnom vzťahu žiadneho 

zamestnanca. Administratívne práce a právne služby boli zabezpečované na základe dohody o pracovnej činnosti. 

 

  



 

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ  

PREDMET PODNIKANIA  

Predmetom podnikania spoločnosti je:

� prenájom garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá,

� kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti a

SPOLOČNOSŤ V ROKU 2009 

V prvom polroku 2009 predstavenstvo spoločnosti pripravovalo podmienky pre 

parkovania, prebiehali rokovania zamerané na uzatvorenie nájomných zmlúv pre vybrané parkoviská  a

dodávateľov služieb pre spustenie systému a

Spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom outsourcingu tieto služby:

� účtovníctvo a personalistika (od 1. 1. 2009)

� výber a spracovanie hotovosti z

� úhrada cez SMS (od 1. 10. 2009)

� predaj parkovacích kariet a príjem žiadostí o

Od 1. 10. 2009 Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. prevádzkuje a

534 parkovacích miest na 7 parkoviskách

Parkoviská sú rozdelené do 2 pásiem a

� Podľa lokality (vzdialenosti od centra mesta)

- pásmo A1: centrum mesta (5 parkovísk

- pásmo A2: širšie okolie centra mesta 

miest) – vyznačené modrou farbou

� Podľa typu (dĺžky odporúčaného parkovania)

- krátkodobé parkoviská: 

sadzba parkovného od tretej hodiny zvýšená 

farbou, 

- dlhodobé parkoviská:

parkovného od tretej hodiny znížená

Cieľom tohto členenia je poskytnúť v každej časti mesta voľné parkovacie miesta na 

a súčasne priestor na celodenné státie. Parkoviská boli zaradené medzi krátkodobé a dlhodobé podľa ich 

vzdialenosti k bodom záujmu (železničná stanica, pošta, banky, ...)

boli zvolené krátkodobé parkoviská a vo väčšej 

OBR. 1: Zastúpenie parkovacích miest 

80%

20%

Parkovacie miesta podľa lokality  

pásmo A1 pásmo A2
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Predmetom podnikania spoločnosti je: 

a odstavných plôch pre motorové vozidlá, 

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti alebo konečnému spotrebiteľovi 

2009 predstavenstvo spoločnosti pripravovalo podmienky pre 

parkovania, prebiehali rokovania zamerané na uzatvorenie nájomných zmlúv pre vybrané parkoviská  a

dodávateľov služieb pre spustenie systému a jeho prevádzkovanie. 

Spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom outsourcingu tieto služby: 

nalistika (od 1. 1. 2009), 

spracovanie hotovosti z parkovacích automatov (od 1. 10. 2009), 

úhrada cez SMS (od 1. 10. 2009), 

príjem žiadostí o vyhradenie parkovacích miest (od 15. 12. 2009)

Od 1. 10. 2009 Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. prevádzkuje a prenajíma na území mesta celkom 

parkovacích miest na 7 parkoviskách. 

Parkoviská sú rozdelené do 2 pásiem a 2 typov. Zaradenie parkoviska má vplyv na výšku parkovného. 

(vzdialenosti od centra mesta): 

: centrum mesta (5 parkovísk/429 park. miest) – vyznačené zelenou farbou

: širšie okolie centra mesta – pri nákupnom stredisku Družba (2 parkoviská

vyznačené modrou farbou. 

žky odporúčaného parkovania): 

rátkodobé parkoviská: cieľom je dosiahnuť vyššiu obrátkovosť parkovacích miest, preto je 

parkovného od tretej hodiny zvýšená (4 parkoviská/270 park. miest) 

lhodobé parkoviská: zvýhodňuje sa dlhodobé – celodenné parkovanie, preto je 

parkovného od tretej hodiny znížená (3 parkoviská/264 park. miest) – vyznačené žltou farbou

Cieľom tohto členenia je poskytnúť v každej časti mesta voľné parkovacie miesta na krátkodobé 

súčasne priestor na celodenné státie. Parkoviská boli zaradené medzi krátkodobé a dlhodobé podľa ich 

vzdialenosti k bodom záujmu (železničná stanica, pošta, banky, ...) – v menšej vzdialenosti od bodov záujmu 

boli zvolené krátkodobé parkoviská a vo väčšej vzdialenosti dlhodobé.  

 

Parkovacie miesta podľa lokality  

pásmo A2

51%

Parkovacie miesta podľa typu parkoviska

krátkodobé
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lebo konečnému spotrebiteľovi . 

2009 predstavenstvo spoločnosti pripravovalo podmienky pre zavedenie plateného 

parkovania, prebiehali rokovania zamerané na uzatvorenie nájomných zmlúv pre vybrané parkoviská  a výber 

vyhradenie parkovacích miest (od 15. 12. 2009). 

prenajíma na území mesta celkom 

2 typov. Zaradenie parkoviska má vplyv na výšku parkovného.  

vyznačené zelenou farbou, 

pri nákupnom stredisku Družba (2 parkoviská/105 park. 

cieľom je dosiahnuť vyššiu obrátkovosť parkovacích miest, preto je 

) – vyznačené červenou 

parkovanie, preto je sadzba 

vyznačené žltou farbou. 

krátkodobé zaparkovanie 

súčasne priestor na celodenné státie. Parkoviská boli zaradené medzi krátkodobé a dlhodobé podľa ich 

v menšej vzdialenosti od bodov záujmu 

 

49%

Parkovacie miesta podľa typu parkoviska

dlhodobé
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OBR. 2: Zaradenie parkovísk podľa pásma a typu

Spôsoby úhrady parkovného 

� zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate

� zaslaním SMS na číslo 2200, 

� zakúpením parkovacej karty (v predaji od 15.12.2009)

� trvalým vyhradením parkovacieho miesta 

 

OBR. 3: Podiel jednotlivých spôsobov úhrad parkovného 

Nakoľko možnosť zakúpenia parkovacej karty a

zaradená až 15. 12. 2009 a v roku 2009 

najviac využívaných možností platby za rok 2009

úhrad uvádzame v obr. vpravo údaje

2010).  

98%

Tržby podľa spôsobu úhrady parkovného 
(október - december 2009)

park. automat SMS
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Zaradenie parkovísk podľa pásma a typu 

zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate, 

(v predaji od 15.12.2009), 

trvalým vyhradením parkovacieho miesta  (k dispozícii od 15.12.2009). 

parkovného na celkových tržbách  

  

možnosť zakúpenia parkovacej karty a trvalého vyhradenia parkovacieho miesta bola do ponuky 

roku 2009 bola využitá v minimálnej miere, uvádzame v obr.

najviac využívaných možností platby za rok 2009. Pre komplexné porovnanie využitia jednotlivých možností 

údaje za celé doterajšie obdobie plateného parkovania (tzn. október 2009 

2%

Tržby podľa spôsobu úhrady parkovného 
december 2009)

SMS

94%

Tržby podľa spôsobu úhrady parkovného 
(október 2009 - apríl 2010)

park. automat SMS park. karty

 

 

trvalého vyhradenia parkovacieho miesta bola do ponuky 

obr. vľavo len porovnanie 

komplexné porovnanie využitia jednotlivých možností 

obdobie plateného parkovania (tzn. október 2009 – apríl 

2%

2%

2%

Tržby podľa spôsobu úhrady parkovného 
apríl 2010)

park. karty vyhr. miesta



 

Keďže počet parkovacích miest zaradených do krátkodobých

(270/264, resp.  51 %/49 %), pre 

parkoviska“. Nižšie uvedené porovnanie tržieb 

od pásma a typu parkoviska. 

OBR. 4: Podiel jednotlivých parkovísk (krátkodobých 

Celkový podiel krátkodobých parkovísk na tržbách je 

OBR. 5: Priemerná tržba pripadajúca na jedno parkovacie miesto na konkrétnom parkovisku vyjadrená

pripadajúcej na parkovacie miesto všeobecne

OBR. 6: Podiel jednotlivých pásiem na celkových tržbách parkovného 

28%

Tržby z parkovacích automatov podľa parkovísk

260%
235%

173%

Tržba na jedno parkovacie miesto vyjadrená ako % 

94%
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očet parkovacích miest zaradených do krátkodobých/dlhodobých parkovísk je

, pre porovnanie tržieb z parkovísk za rok 2009 je zvolené kritérium 

Nižšie uvedené porovnanie tržieb však nezohľadňuje odlišné sadzby parkovného 

krátkodobých – červená farba; dlhodobých – žltá farba) na celkových tržbách

Celkový podiel krátkodobých parkovísk na tržbách je 69 % a dlhodobých parkovísk 31 %.  

Priemerná tržba pripadajúca na jedno parkovacie miesto na konkrétnom parkovisku vyjadrená 

pripadajúcej na parkovacie miesto všeobecne  

Podiel jednotlivých pásiem na celkových tržbách parkovného uhradeného cez SMS  

38%

2% 1%

15%

14%

2%

Tržby z parkovacích automatov podľa parkovísk

Palackého

Rozmarínova

28. októbra NBS

Železničná

Legionárska

Mládežnícka

Kragujevackých hrdinov

173%

73%

40% 34% 32%

Tržba na jedno parkovacie miesto vyjadrená ako % 
priemernej tržby na parkovacie miesto

Palackého

Rozmarínova

Legionárska

Mládežnícka

Kragujevackých hrdinov

Železničná

28. októbra NBS

6%

Tržby z SMS podľa pásma

Pásmo A1

Pásmo A2
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parkovísk je približne rovnaký 

zvolené kritérium „typ 

nezohľadňuje odlišné sadzby parkovného v závislosti 

na celkových tržbách 

 

 

 v %-ách z priemernej tržby 
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Z pásma A1 bolo dosiahnutých 94 % celkových tržieb z parkovného hradeného prostredníctvom SMS, v pásme 

A2 to bolo len 6 %. Počet SMS odoslaných v prvom pásme predstavoval 91 % celkového počtu SMS a v druhom 

pásme 9 %. Sadzba za 30 min parkovania je 0,60 eur v pásme A1 a  0,40 eur v pásme A2. 

PRÍNOSY SPOLOČNOSTI 

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. svojou činnosťou v roku 2009, popri prvotných investíciách 

do zavedenia systému plateného parkovania a obstarania parkovacích technológií, znížila zaťaženie rozpočtu 

Mesta Trenčín o náklady spojené s bežnou a zimnou údržbou parkovacích plôch, obnovou a údržbou 

dopravného značenia. Nezanedbateľným prínosom je aj zvýšenie obrátkovosti parkovacích miest a ponuka 

voľných parkovacích miest najmä na parkoviskách v centre mesta. 

UDALOSTI PO ROČNEJ ZÁVIERKE 

V období od 31. 12. 2009 do zostavenia výročnej správy (30. 4. 2010) došlo k viacerým významným udalostiam: 

� Skrátenie prevádzkovej doby parkoviska na Palackého ulici – v snahe podporiť iniciatívy na oživenie centra 

mesta bola na uvedenom parkovisku skrátená denná prevádzková doba v pracovných dňoch o dve hodiny. 

Vodiči tak môžu zadarmo parkovať na Palackého ulici v pracovných dňoch už od 16.00 h. 

� Personálne obsadenie - od 1. 1. 2010 zamestáva Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. jedného 

zamestnanca, ktorý zabezpečuje servis a bežné opravy parkovacích automatov, kontrolu prevádzkového 

stavu a využitia parkovísk a od 1. 3. 2010 aj výber a spracovanie hotovosti z parkovacích automatov.  

� Výber a spracovanie hotovosti z parkovacích automatov – k 1. 3. 2010 bolo ukončené zabezpečovanie 

spracovania mincí z parkovacích automatov prostredníctvom externej spoločnosti. Od uvedeného dňa, 

v záujme minimalizácie prevádzkových nákladov, si túto činnosť zabezpečuje Trenčianska parkovacia 

spoločnosť, a. s. vlastnými prostriedkami.  

� Ročné parkovacie karty – v predaji od 1. 3. 2010. Ich zakúpením si môžu vodiči znížiť náklady na parkovanie 

až o 77 % (porovnanie nákladov na parkovanie na dlhodobom parkovisku v pásme A1 s ročnou parkovacou 

kartou oproti kúpe lístka v parkovacom automate).  

� Spolupráca s Mestskou políciou v Trenčíne – od spustenia systému platného parkovania do konca roku 

2009 mali vodiči priestor na oboznámenie sa so systémom parkovania. Od januára 2010 pristúpila mestská 

polícia k represívnym opatreniam. Počas prvých troch mesiacov riešila celkom 583 priestupkov súvisiacich 

s parkovaním. Vplyv kontrolnej činnosti sa odzrkadlil na zvýšení tržieb z parkovacích automatov a SMS.   

 

  



 

PRIPRAVOVANÉ INVESTÍCIE 

VÍZIA SPOLOČNOSTI 

Popri neustálom zlepšovaní poskytovaných služieb a

sa spoločnosť pripravuje na vstup strategického investora za účelom dlhodobého riešenia statickej dopravy. 

Aj po vstupe strategického partnera, od ktorého 

systému parkovania a zvýšenia parkovacích kapacít

a organizáciu parkovania na území mesta

Hlavným cieľom Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a. s. je vytvorenie koordinovaného systému statickej 

dopravy. Jeho dosiahnutie si vyžaduje systematické 

� zlepšenie dopravnej obsluhy 

návštevníkov, prevádzkovateľov a

� zlepšenie parkovacích podmienok a

� zníženie objemu nežiaducej premávky individuálnej automobilovej dopravy

parkovísk typu P+R,  

� humanizácia uličného priestoru

� rozvoj celoplošného systému parkovania

� efektívna regulácia parkovania a

CIELE SPOLOČNOSTI V ROKU 2010 

- V oblasti možností úhrady parkovného

� marketingovou kampaňou 

� rozšíriť možnosti úhrady parkovného o

- V oblasti investícií: zriadiť 3 nové 

miest: 

� parkovisko pri štatistickom úrade na Ul. 

� parkovisko pri krytej plavárni na ul. 

� parkovisko oproti športovej hale na ul. 

 

OBR. 7: Zastúpenie parkovacích miest po zrealizovaní plánovaných investícií (rozšírenie o

Návratnosť plánovaných investícií sa 

podľa priemernej tržby na parkova

V skutočnosti možno očakávať kratšiu dobu návratnosti, nakoľko na súčasn

veľký počet nespoplatnených parkov

85%

15%

Parkovacie miesta podľa pásma               
(plán r.2010)

pásmo A1 pásmo A2
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Popri neustálom zlepšovaní poskytovaných služieb a rozširovaní prevádzkovaných parkovacích plôch

strategického investora za účelom dlhodobého riešenia statickej dopravy. 

po vstupe strategického partnera, od ktorého sa očakávajú predovšetkým investície do 

zvýšenia parkovacích kapacít, si chce Mesto Trenčín zachovať vplyv na výšku parkovného

území mesta.  

Hlavným cieľom Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a. s. je vytvorenie koordinovaného systému statickej 

dopravy. Jeho dosiahnutie si vyžaduje systematické opatrenia v týchto oblastiach: 

 – vytvorenie dostatočného počtu parkovacích miest pre obyvateľov, 

návštevníkov, prevádzkovateľov a užívateľov priľahlých nehnuteľností,  

zlepšenie parkovacích podmienok a rozvoj mimouličného parkovania – výstavba parkovacích domov,

zníženie objemu nežiaducej premávky individuálnej automobilovej dopravy –

humanizácia uličného priestoru – vytvorenie obytných zón, 

rozvoj celoplošného systému parkovania – rozšírenie rozsahu z platených parkovísk na parkovacie zóny,

efektívna regulácia parkovania a jej účinná kontrola. 

 

možností úhrady parkovného: 

marketingovou kampaňou v regionálnych médiách zvýšiť predajnosť parkovacích kariet

rozšíriť možnosti úhrady parkovného o SMS parking s registráciou a úhradou kreditu vopred

zriadiť 3 nové dlhodobé parkoviská v pásme A1 s celkovou kapacitou 157 p

parkovisko pri štatistickom úrade na Ul. Električná (55 parkovacích miest), 

parkovisko pri krytej plavárni na ul. Mládežnícka (48 parkovacích miest), 

parkovisko oproti športovej hale na ul. Mládežnícka (54 parkovacích miest). 

po zrealizovaní plánovaných investícií (rozšírenie o 3 dlhodobé parkoviská v

  

sa pri jednotlivých parkoviskách pohybuje od 11 do 20 

podľa priemernej tržby na parkovacie miesto na dlhodobom parkovisku v pásme A1

skutočnosti možno očakávať kratšiu dobu návratnosti, nakoľko na súčasnú výšku tržieb negatívne vplýva 

ých parkovacích miest, ktoré sú využívané prednostne pred platenými parkoviskami. 

15%

Parkovacie miesta podľa pásma               

pásmo A2

38%

Parkovacie miesta podľa typu parkoviska 
(plán r. 2010)

krátkodobé
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prevádzkovaných parkovacích plôch 

strategického investora za účelom dlhodobého riešenia statickej dopravy. 

predovšetkým investície do zefektívnenia 

zachovať vplyv na výšku parkovného 

Hlavným cieľom Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a. s. je vytvorenie koordinovaného systému statickej 

vytvorenie dostatočného počtu parkovacích miest pre obyvateľov, 

výstavba parkovacích domov, 

– podpora záchytných 

platených parkovísk na parkovacie zóny, 

cích kariet o 10 %,  

úhradou kreditu vopred. 

celkovou kapacitou 157 parkovacích 

3 dlhodobé parkoviská v pásme A1) 

 

 mesiacov (prepočítané 

pásme A1 k 30. 4. 2010). 

ú výšku tržieb negatívne vplýva 

acích miest, ktoré sú využívané prednostne pred platenými parkoviskami.  

62%

Parkovacie miesta podľa typu parkoviska 
(plán r. 2010)

dlhodobé
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FINANČNÉ UKAZOVATELE 

Spoločnosť hradí svoje záväzky v riadnych termínoch splatnosti. Voči orgánom štátnej správy, dodávateľom 

a poisťovniam nevykazuje žiadne záväzky po splatnosti. 

HLAVNÉ ÚDAJE ZO SÚVAHY 

Majetok (v Eur k 31.12.2009)  101 927 

Neobežný majetok 54 416 
Dlhodobý nehmotný majetok 0 
Dlhodobý hmotný majetok 54 416 
Dlhodobý finančný majetok 0 

Obežný majetok 45 317 
Zásoby 0 
Dlhodobé pohľadávky 0 
Krátkodobé pohľadávky 17 815 
Finančné účty 27 502 

Časové rozlíšenie 2 194 

  

Vlastné imanie a záväzky (v Eur k 31.12.2009) 101 927 

Vlastné imanie 15 393 
Základné imanie 25 000 
Kapitálové fondy 0 
Fondy zo zisku 0 
Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 607 

Záväzky 86 534 
Rezervy 0 
Dlhodobé záväzky 0 
Krátkodobé záväzky 86 534 
Krátkodobé finančné výpomoci 0 
Bankové úvery  0 

Časové rozlíšenie 0 

HLAVNÉ ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 

Výnosy z hospodárskej činnosti (v Eur k 31.12.2009) 45 644 
Výroba 45 644 

Náklady z hospodárskej činnosti (v Eur k 31.12.2009) 54 717 
Výrobná spotreba 24 789 
Osobné náklady 11 614 
Dane a poplatky 164 
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému 
hmotného majetku 

18 150 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti  -9 073 

Výnosy z finančnej činnosti (v Eur k 31.12.2009) 23 

Výnosové úroky 23 

Náklady z finančnej činnosti (v Eur k 31.12.2009) 557 

Ostatné náklady na finančnú činnosť 557 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti  -534 

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti  0 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením - 9607 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení - 9607 

NÁVRH NA ÚHRADU STRATY 

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. dosiahla v účtovnom období r. 2009 výsledok hospodárenia stratu 

vo výške 9 607 eur. Strata bude vyrovnaná zo zisku budúcich rokov. 
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SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A STAVE JEJ MAJETKU 

 

Po niekoľkomesačnej príprave a viacerých rokovaniach s obchodnými partnermi prevádzkuje Trenčianska parkovacia 

spoločnosť, a. s. od októbra roku 2009 na území mesta Trenčín 7 parkovísk. Popri výbere parkovného zároveň 

zabezpečuje bežnú a zimnú údržbu týchto parkovísk. Týmto spôsobom smeruje nielen k regulácii statickej dopravy, 

ale aj ku skvalitneniu služieb v tejto oblasti tak pre občanov, ako aj návštevníkov mesta. Pozitívny efekt spoplatnenia 

mohli vodiči pozorovať aj v podobe zvýšenia obrátkovosti jednotlivých stojísk a v ponuke voľných parkovacích miest. 

Už od začiatku prevádzkovania mohli vodiči uhrádzať parkovné nielen cez parkovacie automaty, ale aj 

prostredníctvom odoslania SMS. Od decembra 2009 sme tieto možnosti rozšírili o predaj parkovacích kariet 

a vyhradenie parkovacích miest.  

Služby spojené s prevádzkovaním parkovísk (napr. spracovanie hotovosti z parkovacích automatov, predaj 

parkovacích kariet a pod.) zabezpečovala spoločnosť prostredníctvom externých dodávateľov. Administratívne práce 

a právne poradenstvo boli realizované na základe dohôd o pracovnej činnosti. 

V roku 2009 dosiahla spoločnosť výsledok hospodárenia po zdanení stratu vo výške 9 607 eur. Predstavenstvo 

spoločnosti navrhuje vyrovnanie straty za rok 2009 zo zisku budúcich rokov. O strate spoločnosti bolo informované 

valné zhromaždenie, ktoré na mimoriadnom zasadnutí schválilo opatrenia pre rok 2010.  

Uvedený výsledok hospodárenia bol ovplyvnený najmä tým, že výnosy boli dosahované len počas posledných 

3 mesiacov účtovného obdobia, zatiaľ čo náklady, najmä jednorazové, spojené so zavedením systému, vznikali pred 

i počas tohto obdobia. Nižšie výnosy boli ovplyvnené aj „skúšobným obdobím“, počas ktorého nebolo kontrolované 

ani nijako postihované neplatenie parkovného. V záujme zlepšenia výsledku hospodárenia pristúpila spoločnosť 

k niektorým opatreniam, napr. zabezpečovanie výberu a spracovania hotovosti, bežnej údržby a servisu parkovacích 

automatov vo vlastnej réžii, dôslednejšia kontrola úhrady parkovného a v spolupráci s mestskou políciou aj riešenie 

priestupkov pri neplatení parkovného. Keďže očakávame, že v roku 2010 nevzniknú investície v rozsahu roku 2009, 

výber parkovného bude realizovaný nepretržite počas celého roka a priebežne budú uskutočňované navrhnuté 

opatrenia, možno predpokladať, že v tomto účtovnom období bude výsledkom hospodárenia zisk. 

V roku 2010 plánujeme spoplatniť ďalšie 3 parkoviská v centre mesta (Električná – pri štatistickom úrade, 

Mládežnícka – pri krytej plavárni, Mládežnícka – oproti športovej hale), čím sa zvýši celková kapacita dlhodobých 

parkovísk v pásme A1 o 157 parkovacích miest. Návratnosť plánovaných investícií sa pri jednotlivých parkoviskách 

pohybuje od 11 do 20 mesiacov.  

Pri vzniku spoločnosti, k 1. 1. 2009, bol stav majetku vo výške 7 725 eur. K 31. 12. 2009 dosiahla hodnota majetku 

spoločnosti sumu 101 927 eur,  z čoho 53 % tvoril neobežný majetok (parkovacie automaty), 44 % obežný majetok 

a zostávajúce 3 % časové rozlíšenie. Z uvedeného vyplýva, že hodnota majetku spoločnosti sa v priebehu roka zvýšila 

o 94 202 eur. 

Záverom si dovoľujeme poďakovať členom orgánov akciovej spoločnosti i obchodným partnerom za spoluprácu 

pri napĺňaní cieľov našej spoločnosti. 

 

Trenčín, 30.04.2010 

 

 
 .........................................................  ......................................................... 
 Ing. František Orolín  Ing. Ladislav Petrtýl 
 predseda predstavenstva  člen predstavenstva 
 
 
   ......................................................... 
  Ing. Iveta Marčeková 
  člen predstavenstva 
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SPRÁVA DOZORNEJ RADY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2009 

 

Dozorná rada Trenčianskej parkovacej spoločnosť, a. s. rozhodnutím č. 5 zo dňa 19. 5. 2010 určila pre overenie 

ročnej účtovnej závierky audítorku Ing. Martu Tóthovú, Južná 8, 911 08 Trenčín, licencia SKAU číslo 237. 

Na svojom zasadnutí dňa 29. 6. 2010 v súlade s čl. XXV ods. 17 stanov spoločnosti preskúmala účtovnú závierku 

za rok 2009.  

Predstavenstvo spoločnosti predložilo na rokovanie dozornej rady návrh na preúčtovanie výsledku 

hospodárenia za rok 2009 – straty vo výške 9 607 eur na neuhradenú stratu minulých rokov. Strata bude 

vyrovnaná zo zisku budúcich rokov. 

Dozorná rada konštatuje, že v zmysle ustanovenia § 39 Obchodného zákonníka ročná účtovná závierka 

spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. bola audítorom hodnotená kladne s tým, že poskytuje 

vo všetkých významných súvislostiach verný obraz o majetku, záväzkoch, finančnej situácii spoločnosti 

a o výsledku hospodárenia za rok 2009. Zároveň dozorná rada potvrdzuje, že spoločnosť bola predstavenstvom 

riadne vedená v zmysle rozhodnutí jej valného zhromaždenia a dozornej rady. 

Na základe uskutočnenej previerky vypracovaných dokumentov ročnej účtovnej závierky, vykonaného overenia 

formálnej a vecnej správnosti a pravdivosti vykazovaných ukazovateľov a na podklade získaných informácií 

zo správy nezávislého audítora Ing. Marty Tóthovej, ktoré potvrdzujú vedenie účtovníctva Trenčianskej 

parkovacej spoločnosti, a. s. v zmysle platných právnych a účtovných predpisov, dozorná rada odporúča 

valnému zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku spoločnosti ako aj návrh na úhradu straty za rok 2009 

v celkovej výške 9 607 eur zo zisku budúcich rokov.  

Trenčín, 29.06.2010 
 

 

 

 

 

 .........................................................  ......................................................... 
 RNDr. Jozef Mertan  JUDr. Ján Kanaba  
 predseda dozornej rady  člen dozornej rady 
 
  
 
 
  ......................................................... 
  Ing. Igor Kvasnica, PhD. 
  náhradný člen dozornej rady 
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SPRÁVA AUDÍTORA 
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PRÍLOHA: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
 

 

A. Súvaha 

B. Výkaz ziskov a strát 

C. Poznámky k účtovným výkazom za rok 2009 
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