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IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI 

ZALOŽENIE A VZNIK SPOLOČNOSTI 

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. Výber parkovného za prenájom parkovacích 

miest realizuje spoločnosť od 1. 10. 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, 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.  

Zloženie predstavenstva: 

Ing. František Orolín predseda predstavenstva   

Ing. Ladislav Petrtýl  člen predstavenstva  

Ing. Iveta Marčeková člen predstavenstva  

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  

Ing. Igor Kvasnica, PhD. člen dozornej rady  

 

Ing. Igor Kvasnica, PhD. nahradil od 1. 7. 2010 vo funkcii člena dozornej rady MUDr. Ľubomíra Sámela, ktorý 

túto funkciu zastával do 3.6.2010.  
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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

POPIS ČINNOSTI 

Počas celého roka prevádzkovala 

534 parkovacích miest na 7 parkoviskách

parkoviska má vplyv na výšku parkovného. 

� Podľa lokality (vzdialenosti od centra mesta)

- pásmo A1: centrum mesta (5 parkovísk/429 park. 

- pásmo A2: širšie okolie centra mesta 

miest) – vyznačené svetlo

� 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.

OBR. 1: Zaradenie parkovísk podľa pásma a typu
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očnosti je: 

prenájom garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá, 

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

prevádzkovala Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. na území mesta celkom 

parkovacích miest na 7 parkoviskách. Parkoviská sú rozdelené do 2 pásiem a

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/105 park. 

svetlomodrou farbou, č. 6 a 7. 

Podľa typu (dĺžky 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 

kovného 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.  

Zaradenie parkovísk podľa pásma a typu 

 

lebo konečnému spotrebiteľovi. 

na území mesta celkom 

. Parkoviská sú rozdelené do 2 pásiem a 2 typov. Zaradenie 

vyznačené zelenou farbou, č. 1 - 5, 

pri nákupnom stredisku Družba (2 parkoviská/105 park. 

ieľom je dosiahnuť vyššiu obrátkovosť parkovacích miest, preto je 

(4 parkoviská/270 park. miest) – vyznačené červenou 

parkovanie, preto je sadzba 

vyznačené žltou farbou. 

krátkodobé parkovanie 

 



 

OBR. 2: Zastúpenie parkovacích miest 

 

Spôsoby úhrady parkovného 

Vodiči majú k dispozícii viacero možností, ako uhradiť parkovné:

a) zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate

b) zaslaním SMS, 

c) zakúpením parkovacej karty

d) trvalým vyhradením parkovacieho miesta

 

OBR. 3: Štruktúra tržieb 

 

Ad a) Tržby z parkovacích automatov

OBR. 4: Podiel tržieb jednotlivých parkovísk na celkových tržbách
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možností, ako uhradiť parkovné: 

zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate, 

zakúpením parkovacej karty, 

trvalým vyhradením parkovacieho miesta.  
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Nakoľko počet parkovacích miest zaradených do krátkodobých/dlhodobých parkovísk je približne rovnaký 

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

parkoviska“. Uvedené porovnanie však nezohľadňuje odlišné ceny parkovného na jednotlivých parkoviskách. 

Celkový podiel krátkodobých parkovísk na tržbách je 

zastúpenie krátkodobých parkovísk na tržbách možno vysvetliť vyššími cenami parkovného, ale najmä 

dopravnou dostupnosťou a menšou vzdialenosťou krátkodobých parkovísk k

obchodom a pod.). 

OBR. 5: Priemerné mesačné tržby z parkovacích automatov

Tržby z parkovného prijaté cez parkovacie automaty vzrástli oproti roku 2009 o

mesačné tržby, nakoľko v r. 2009 bol

najväčšou mierou podpísalo zvýšenie platobnej disciplíny vodičov v

úhrady parkovného.  

 

Ad b) Tržby z SMS parking 

OBR. 6: Podiel jednotlivých pásiem na celkových tržbách 

 

Pri úhrade parkovného prostredníctvom SMS nerozlišujeme typ parkoviska (krátkdobé/dlhodobé), ale pásmo 

A1 a A2. 

Z pásma A1 bolo dosiahnutých až 94 % celkových tržieb z

počet odoslaných SMS v tomto pásme 

a na celkovom počte SMS sa podieľalo 
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Nakoľko počet parkovacích miest zaradených do krátkodobých/dlhodobých parkovísk je približne rovnaký 

(270/264, resp.  51 %/49 %), pre porovnanie tržieb z parkovísk za rok 2010 je zvolené kritérium „typ 

Uvedené porovnanie však nezohľadňuje odlišné ceny parkovného na jednotlivých parkoviskách. 

Celkový podiel krátkodobých parkovísk na tržbách je 71 % a dlhodobých parkovísk 29 %.

zastúpenie krátkodobých parkovísk na tržbách možno vysvetliť vyššími cenami parkovného, ale najmä 

menšou vzdialenosťou krátkodobých parkovísk k bodom záujmu (úradom, bankám, 

parkovacích automatov 

 

parkovného prijaté cez parkovacie automaty vzrástli oproti roku 2009 o 23 % (porovnané sú priemerné 

2009 bolo parkovné spoplatnené len posledné 3 mesiace). 

najväčšou mierou podpísalo zvýšenie platobnej disciplíny vodičov v dôsledku vykonávania pravidelných kontrol 

pásiem na celkových tržbách z parkovného uhradeného cez SMS  

 

Pri úhrade parkovného prostredníctvom SMS nerozlišujeme typ parkoviska (krátkdobé/dlhodobé), ale pásmo 

94 % celkových tržieb z parkovného hradeného prostredníctvom SMS

tomto pásme predstavoval 91 % z celkového počtu SMS. Pásmo A2 vytvorilo 6 % tržieb 

na celkovom počte SMS sa podieľalo 9 %-ami.  
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Nakoľko počet parkovacích miest zaradených do krátkodobých/dlhodobých parkovísk je približne rovnaký 

rok 2010 je zvolené kritérium „typ 

Uvedené porovnanie však nezohľadňuje odlišné ceny parkovného na jednotlivých parkoviskách.  

%. Viac než dvojtretinové 

zastúpenie krátkodobých parkovísk na tržbách možno vysvetliť vyššími cenami parkovného, ale najmä lepšou 

bodom záujmu (úradom, bankám, 

23 % (porovnané sú priemerné 

siace). Na náraste príjmov sa 

dôsledku vykonávania pravidelných kontrol 

Pri úhrade parkovného prostredníctvom SMS nerozlišujeme typ parkoviska (krátkdobé/dlhodobé), ale pásmo 

prostredníctvom SMS, pričom 

. Pásmo A2 vytvorilo 6 % tržieb 



 

OBR. 7: Priemerné mesačné tržby z SMS parking

 

Tržby z SMS parking sa oproti roku 2009 zvýšili o

v r. 2009 bol SMS parking v prevádzke len posledné 3 mesiace).

postupnému oboznamovaniu sa verejnosti s týmto 

Keďže parkovacie automaty nevydávajú mince

parking, i napriek nízkemu podielu na celkových tržbách, dôležitým produktom z

zákazníkov.  

 

Ad c) Tržby z parkovacích kariet 

Predaj parkovacích kariet realizuje spoločnosť prostredníctvom externého dodávateľa

V roku 2010 bolo predaných 12 parkovacích kariet, z

4 rezidentské karty a 2 neprenosné karty pre fyzické osoby. Všetky predané neprenosné karty sú platné 

pásmach (A1 aj A2), rezidentské karty 

Keďže tento produkt nedosiahol plánovaný predaj ani po zavedení ročných parkovacích kariet, ktorých cena 

predstavuje až 77 %-nú úsporu ročných 

v parkovacom automate, spoločnos

s kratšou platnosťou a teda nižšou cenou

Predaj kariet začal 15. 12. 2009. Z tohto dôvodu neuvádzame porovnanie tržieb v

 

Ad d) Tržby z trvalého vyhradenia parkovacích miest

Od polovice februára 2010 poskytuje spoločnosť 5 vyhradených miest pre konkrétneho užívateľa. Nakoľko 

v záujme spoločnosti je vysoká obrátkovosť parkovacích miest, je tento

vyhovujúci a nie je nutné podnikať kroky na zvýšenie záujmu verejnosti o

 

SPOLOČNOSŤ V ROKU 2010 

Personálne zmeny 

Od 1. 1. 2010 spoločnosť zamestnala na hlavný pracovný pomer jedného zamestnanca, ktorého predmetom 

činnosti je najmä dohľad nad prevádzkou 

a spracovanie hotovosti. Administratívne práce a právne služby 

o pracovnej činnosti. 
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SMS parking 

 

SMS parking sa oproti roku 2009 zvýšili o 64 % (porovnané sú priemerné mesačné tržby, nakoľko 

prevádzke len posledné 3 mesiace). Nárast príjmov z SMS parking možno pripísať 

postupnému oboznamovaniu sa verejnosti s týmto spôsobom úhrady a osvojeniu si jeho 

Keďže parkovacie automaty nevydávajú mince a teda je potrebné vhadzovať presnú sumu parkovného

napriek nízkemu podielu na celkových tržbách, dôležitým produktom z hľadiska

spoločnosť prostredníctvom externého dodávateľa. 

roku 2010 bolo predaných 12 parkovacích kariet, z toho 6 neprenosných kariet pre právnického osoby, 

rezidentské karty a 2 neprenosné karty pre fyzické osoby. Všetky predané neprenosné karty sú platné 

rezidentské karty platia len v pásme A1. 

tento produkt nedosiahol plánovaný predaj ani po zavedení ročných parkovacích kariet, ktorých cena 

ročných nákladov na parkovné v porovnaní s pravidelným kupovaním lístka 

spoločnosť uvažuje o prehodnotení ceny parkovacích kariet a

nižšou cenou parkovacích kariet.  

tohto dôvodu neuvádzame porovnanie tržieb v rokoch 2009 a

radenia parkovacích miest 

Od polovice februára 2010 poskytuje spoločnosť 5 vyhradených miest pre konkrétneho užívateľa. Nakoľko 

záujme spoločnosti je vysoká obrátkovosť parkovacích miest, je tento minimálny

odnikať kroky na zvýšenie záujmu verejnosti o trvalé vyhradzovanie miest. 

zamestnala na hlavný pracovný pomer jedného zamestnanca, ktorého predmetom 

dohľad nad prevádzkou parkovísk, bežná kontrola a údržba parkovacích automatov, 

Administratívne práce a právne služby sú naďalej zabezpečované na základe 

2009 2010

Vývoj priemerných mesačných tržieb

pásmo A2

pásmo A1
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priemerné mesačné tržby, nakoľko 

SMS parking možno pripísať 

eniu si jeho výhod. 

teda je potrebné vhadzovať presnú sumu parkovného, je SMS 

hľadiska zaistenia komfortu 

toho 6 neprenosných kariet pre právnického osoby, 

rezidentské karty a 2 neprenosné karty pre fyzické osoby. Všetky predané neprenosné karty sú platné v oboch 

tento produkt nedosiahol plánovaný predaj ani po zavedení ročných parkovacích kariet, ktorých cena 

pravidelným kupovaním lístka 

prehodnotení ceny parkovacích kariet a zavedení kariet 

rokoch 2009 a 2010. 

Od polovice februára 2010 poskytuje spoločnosť 5 vyhradených miest pre konkrétneho užívateľa. Nakoľko 

minimálny stav pre spoločnosť 

trvalé vyhradzovanie miest.  

zamestnala na hlavný pracovný pomer jedného zamestnanca, ktorého predmetom 

údržba parkovacích automatov, výber 

zabezpečované na základe dohôd 
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Prevádzkové zmeny 

Od januára bola upravená prevádzková doba parkoviska na Palackého ulici v pracovných dňoch z pôvodnej doby 

8.00 h – 18.00 h na novú 8.00 h – 16.00 h. Cieľom uvedeného skrátenia bolo podporiť iniciatívy na oživenie centra 

mesta poskytnutím bezplatného parkovania.  

K 28. 2. 2010 spoločnosť ukončila zabezpečovanie servisu automatov a spracovania hotovosti prostredníctvom 

externej spoločnosti a realizuje ich vlastnými prostriedkami. Tento krok priniesol, okrem zníženia nákladov 

spoločnosti, najmä zvýšenie kvality poskytovaných služieb – tzn. dôslednejší dohľad nad parkoviskami, zvýšenie 

čistoty, zaistenie neprerušovanej prevádzky a operatívne riešenie problémov na parkoviskách. 

V marci uviedla spoločnosť do predaja ročné parkovacie karty. Ich cena je výhodnejšia v porovnaní s polročnými 

kartami, no napriek tomu ich predaj nenaplnil očakávania spoločnosti.  Na nízkom dopyte sa podieľa najmä 

skutočnosť, že popri platených parkoviskách je na území mesta stále veľký počet neplatených parkovacích miest, 

ktoré vodiči využívajú prednostne. Zvýšenie predaja parkovacích kariet očakávame až po rozšírení spoplatnených 

parkovacích miest na úkor neplatených parkovísk. 

V septembri boli na základe požiadavky občanov opravené výtlky na parkovisku na Mládežníckej ulici.  

Od októbra je služba SMS parking, popri zákazníkoch Orange Slovensko, a. s. a T-Mobile Slovensko, a. s., prístupná 

aj zákazníkom mobilného operátora Telefónica O2 Slovakia, s. r. o. 

Investičné zámery 

V druhej polovici roka 2010 zabezpečilo vedenie spoločnosti, na základe odsúhlasenia investičných zámerov 

spoločnosti dozornou radou, prípravu a schválenie projektovej dokumentácie pre rozšírenie platených dlhodobých 

parkovísk o 3 parkoviská, celkom 157 parkovacích miest (Ul. Električná, Ul. Mládežnícka pri plavárni 

a Ul. Mládežnícka pri športovej hale). Z politických dôvodov však v roku 2010 neboli realizované. Je predpoklad, 

že aspoň čiastočne budú realizované v najbližších troch rokoch.   

PRÍNOSY SPOLOČNOSTI 

� zníženie zaťaženia rozpočtu Mesta Trenčín o náklady spojené s bežnou a zimnou údržbou parkovacích plôch 

a údržbou dopravného značenia 

� zvýšenie obrátkovosti parkovacích miest, ponuka voľných parkovacích miest najmä v centre mesta a s tým 

súvisiaci pokles „prázdnych“ jázd v dôsledku hľadania voľného parkovacieho miesta – menšie zaťaženie 

životného prostredia 

� dosiahnutý výsledok hospodárenia, ktorého časť bude vo forme dividend vyplatená jedinému akcionárovi 

spoločnosti – Mestu Trenčín 

UDALOSTI PO ROČNEJ ZÁVIERKE 

V období od 1. 1. 2011 do zostavenia výročnej správy (15. 5. 2011) došlo k viacerým významným udalostiam: 

Personálne zmeny vo vedení spoločnosti 

Vo februári 2011 došlo ku zmenám v predstavenstve spoločnosti – Ing. Františka Orolína nahradil vo funkcii 

predsedu predstavenstva Ing. Jaroslav Pagáč a Ing. Ladislava Petrtýla vo funkcii člena predstavenstva nahradil 

Ing. Benjamín Lisáček. Zmeny sa dotkli aj dozornej rady – jej predsedom sa stal JUDr. Ján Kanaba a ďalšími 

dvoma členmi Doc. Ing. Oto Barborák, CSc. a PhDr. Leo Kužela. 

Elektronické aukcie 

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

z 11. 2. 2011 sa Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. stala k 1. 4. 2011 verejným obstarávateľom. 

Obstarávanie realizuje prostredníctvom elektronického aukčného systému.  
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PRIPRAVOVANÉ INVESTÍCIE 

VÍZIA SPOLOČNOSTI 

Popri neustálom zlepšovaní poskytovaných služieb je hlavným cieľom Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a. s. 

vytvorenie koordinovaného systému statickej dopravy. Jeho dosiahnutie si vyžaduje systematické opatrenia 

v týchto oblastiach: 

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

� efektívna regulácia parkovania a jej účinná kontrola,  

� zlepšenie dopravnej obsluhy – 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 – podpora záchytných 

parkovísk typu P+R,  

� humanizácia uličného priestoru – vytvorenie obytných zón. 

CIELE SPOLOČNOSTI V ROKU 2011 

Ako sme už uviedli, v roku 2010 spoločnosť plánovala spoplatniť 3 nové parkoviská. Nakoľko k ich realizácii 

nedošlo, plánuje v tomto roku spoplatniť aspoň jedno z nich, a to parkovisko pri Štatistickom úrade v Trenčíne 

na Električnej ulici s kapacitou 55 parkovacích miest. 

Ďalšou lokalitou, ktorej sa má dotknúť spoplatnenie, je časť Dolného mesta (ulice Jilemnického, Súdna, 

Námestie sv. Anny). Uličné parkovanie tu poskytuje kapacitu 98 parkovacích miest.  

Predpokladané náklady na oba zámery sú celkom 40 800 eur. Návratnosť investície na parkovisku Ul. Električná 

je do dvoch rokov, v časti Dolné mesto do jedného roka (prepočítané podľa priemernej tržby dosahovanej 

na porovnateľnom parkovisku). V skutočnosti možno očakávať kratšiu dobu návratnosti, nakoľko na súčasnú 

výšku tržieb negatívne vplýva veľký počet nespoplatnených parkovacích miest.  
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FINANČNÉ UKAZOVATELE 
 

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. nemal

či záväzky vyplývajúce zo sociálneho

HLAVNÉ ÚDAJE ZO SÚVAHY 

 

Majetok  

Neobežný majetok 
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok 
Dlhodobý finančný majetok 

Obežný majetok 
Zásoby 
Dlhodobé pohľadávky 
Krátkodobé pohľadávky 
Finančné účty 

Časové rozlíšenie 

 

Vlastné imanie a záväzky  

Vlastné imanie 
Základné imanie 
Kapitálové fondy 
Fondy zo zisku 
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

Záväzky 
Rezervy 
Dlhodobé záväzky 
Krátkodobé záväzky 
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery  

Časové rozlíšenie 

 

AKTÍVA A PASÍVA 

Hodnota majetku spoločnosti vzrástla oproti predchádzajúcemu roku o

nárast o 36 %. Najvýraznejší nárast zaznamenal obežný majetok, konkrétne finančné účty.

k najväčšej zmene vo vlastnom imaní 

o 254 %. 

OBR. 8: Štruktúra aktív a pasív 
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Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. nemala ku koncu roka 2010 žiadne záväzky voči štátu, zamestnancom,

či záväzky vyplývajúce zo sociálneho zabezpečenia po lehote splatnosti.  

k 31. 12. 2010 (v eur) k 31. 12. 2009 (v eur)
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39 715 
 0 
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spoločnosti vzrástla oproti predchádzajúcemu roku o 36 562 eur, čo predstavuje medziročný 

Najvýraznejší nárast zaznamenal obežný majetok, konkrétne finančné účty.

najväčšej zmene vo vlastnom imaní – v porovnaní s rokom 2009 sa zvýšilo o 39 047 eur
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k 31. 12. 2009 (v eur) 
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101 927 

15 393 
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0 
0 
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, čo predstavuje medziročný 

Najvýraznejší nárast zaznamenal obežný majetok, konkrétne finančné účty. V pasívach došlo 

047 eur, čo znamená nárast 

 

Štruktúra pasív

Vlastné imanie

Záväzky

Časové rozlíšenie



 

Hlavné údaje z výkazu ziskov a strát 

 

Výnosy z hospodárskej činnosti 
Výroba 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Náklady z hospodárskej činnosti 
Výrobná spotreba 
Osobné náklady 
Dane a poplatky 
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému 
majetku a dlhodobému hmotného majetku
Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

Výnosy z finančnej činnosti (v Eur k
Výnosové úroky 

Náklady z finančnej činnosti (v Eur k
Ostatné náklady na finančnú činnosť

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

VÝNOSY 

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. dosiahla v

v porovnaní s rokom 2009 (45 667 eur) 

potrebné zohľadniť dobu spoplatnenia 

priemerných mesačných tržieb bol v

NÁKLADY 

Na oblasť nákladov v roku 2010 malo vplyv zefektívňovanie 

činností vo vlastnej réžii. V roku 2010 dosiahli náklady sumu 196

(55 274 eur) nárast o 255 %. Pri zohľadnení priemerných mesačných nákladov došlo v

nákladov o 11,2 %. 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

Výsledkom hospodárenia za rok 2009 bol

a zvýšeniu tržieb, dosiahla spoločnosť zisk po zdanení 39

vo výške 108 197 eur.    

OBR. 9: Výsledok hospodárenia 
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k 31. 12. 2010 (v eur) k 31. 12. 2009 (v eur)

hospodárskej činnosti (v Eur k 31.12.2010) 235 153 
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Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 39 047 

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. dosiahla v roku 2010 tržby v celkovej výške 235
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v roku 2010 dosiahnutý nárast tržieb o 28,8 %.  
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roku 2010 dosiahli náklady sumu 196 233 eur, čo je v porovnaní s
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Výsledkom hospodárenia za rok 2009 bola strata –9606,75 eur. V roku 2010, vďaka zefektívneniu náklado

zvýšeniu tržieb, dosiahla spoločnosť zisk po zdanení 39 047 eur. Celkovo spoločnosť dosiahla pridanú hodnotu 
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k 31. 12. 2009 (v eur) 
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tržby v celkovej výške 235 280 eur, čo je 
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NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU 

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. dosiahla v účtovnom období roka 2009 výsledok hospodárenia účtovnú 

stratu vo výške – 9 606,75 eur. Strata má byť uhradená zo zisku budúcich rokov.  

V roku 2010 dosiahla spoločnosť výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení zisk vo výške 

39 047 eur. Tento zisk navrhlo predstavenstvo rozdeliť v zmysle stanov spoločnosti nasledovne: 

1. povinné doplnenie rezervného fondu (do výšky 20 %) základného imania 2 500,00 eur 

2. vyrovnanie účtovnej straty za r. 2009  9 606,75 eur 

3. výplata dividend akcionárom (107,761 % menovitej hodnoty akcie) 26 940,25 eur 

Spolu 39 047,00 eur 

FINANČNÁ ANALÝZA 

Z vykonanej finančnej analýzy možno konštatovať, že majetková a finančná situácia spoločnosti 

je dobrá, spoločnosť je zdravá a finančne pevná. V prípade pokračovania podnikateľskej činnosti 

na úrovni roku 2010 možno predpokladať ďalšie zhodnocovanie kapitálu spoločnosti. 

Hodnoty okamžitej (1,16) a bežnej (1,21) likvidity sú priaznivé, celková likvidita (1,21) 

nedosahuje optimálnu hodnotu.  

Ukazovatele rentability dosiahli kladné hodnoty, čo znamená, že vložené prostriedky priniesli 

zisk. Rentabilita vlastného kapitálu je 72 %, čo možno považovať za vynikajúcu hodnotu.  

Celková zadlženosť – pomer cudzích zdrojov k celkovému majetku je 59 %, čo predstavuje 

hornú hranicu optimálnych hodnôt. 

V Altmanovom Z-teste, ktorý sa používa na odhad pravdepodobného finančného vývoja, 

dosiahla spoločnosť hodnotu ukazovateľa 3,34, čo naznačuje stabilnú finančnú situáciu a priaznivý 

vývoj spoločnosti. 
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SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A STAVE JEJ MAJETKU 

 

Rok 2010 bol pre Trenčiansku parkovaciu spoločnosť, a. s. (ďalej len TPS, a. s.) rokom jej stabilizácie, zvyšovania 

príjmov, optimalizácie nákladov a zlepšovania služieb poskytovaných občanom i návštevníkom Trenčína. 

TPS, a. s. prevádzkovala celkom 534 parkovacích miest na 7 parkoviskách na území mesta. Počas roka nedošlo 

k navýšeniu uvedeného počtu parkovacích kapacít. 

 

Výsledok hospodárenia 

Výnosy spoločnosti dosiahli za rok 2010 sumu 235 280 eur (priemer na mesiac: 19 606,67 eur), čo je v porovnaní 

s rokom 2009 (priemer na mesiac: 15 222,33) nárast o 28,8 %. Takmer všetky dosiahnuté výnosy boli tvorené tržbami 

z parkovného. Najväčšia časť tržieb z parkovného bola inkasovaná prostredníctvom parkovacích automatov  (93 %). 

Ostatné spôsoby úhrady parkovného možno považovať len za doplnkové: vyhradené parkovanie (4 %, celkom 

5 vyhradených parkovacích miest v 1. pásme), SMS parking (2 %) a parkovacie karty (1 %, v r. 2010 predaných 

12 kariet). 

 

 

Náklady spoločnosti v roku 2010 dosiahli sumu 196 233 eur (priemer na mesiac: 16 352,75 eur), čo je v porovnaní 

s rokom 2009 (priemer na mesiac: 18 424,67) pokles o 11,2 %.  
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Vo vyššie uvedenom porovnaní sú uvedené mesačné náklady a výnosy z dôvodu, že v roku 2009 spoločnosť 

prenajímala parkovacie miesta od 1. 10. 2009.  

Zatiaľ čo v roku 2009 spoločnosť vykázala výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení stratu – 9 607 eur, 

v roku 2010 dosiahla zisk po zdanení 39 047 eur. 

 

Stav majetku spoločnosti 

Pri vzniku spoločnosti, tzn. 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 2009 

zvýšila o 94 202 eur. K 31. 12. 2010 dosiahla hodnota majetku spoločnosti sumu 174 789 eur,  z čoho 43,5 % tvoril 

neobežný majetok, 55,7 % obežný majetok a zostávajúcich 0,8 % časové rozlíšenie. Z uvedeného vyplýva, že hodnota 

majetku spoločnosti sa v priebehu roka 2010 zvýšila o 72 862 eur. 

 

Činnosť spoločnosti 

Prvoradým cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť funkčný a efektívny systém regulovaného parkovania v meste. 

Pri napĺňaní tohto cieľa je pre nás veľmi dôležitý názor našich zákazníkov – vodičov. Všetky prijaté podnety boli 

prehodnotené a oprávnené požiadavky bezodkladne zrealizované. Či už išlo o zrozumiteľnejšie označenie 

parkovacích automatov, lepšie dopravné značenie na parkoviskách, zablokovanie parkovacích automatov proti 

vhodeniu mincí mimo prevádzkovej doby, oprávky výtlkov, alebo napr. sprístupnenie služieb SMS parking aj pre 

zákazníkov O2, vydanie lacnejších ročných parkovacích kariet a zníženie požiadaviek na získanie rezidentskej 

parkovacej karty. 

Personálne zabezpečenie: Od januára 2010 zamestnáva spoločnosť jedného zamestnanca, ktorého predmetom 

činnosti je údržba a opravy parkovacích automatov, výber a spracovanie hotovosti z automatov. Od marca 2010 bolo 

ukončené zabezpečovanie týchto služieb prostredníctvom externého dodávateľa, čo znamenalo úsporu nákladov 

minimálne 10 %. Zároveň došlo ku skvalitneniu poskytovaných služieb najmä z hľadiska každodenného dohľadu 

na parkoviskách, pravidelnej údržby a okamžitého zásahu v prípade poruchy automatu.  

Administratívne práce a právne služby spoločnosť zabezpečuje externe na základe dohôd o vykonávaní práce. 

 

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

pri napĺňaní cieľov našej spoločnosti. 

Trenčín, 28.03.2011 

 

 

 

 .........................................................  ......................................................... 

 Ing. Jaroslav Pagáč  Ing. Benjamín Lisáček 

 predseda predstavenstva  člen predstavenstva 

 

 

   ......................................................... 

  Ing. Iveta Marčeková 

  člen predstavenstva 
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SPRÁVA DOZORNEJ RADY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2010 

 

Dozorná rada Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a. s. na svojom zasadnutí dňa 27. 6. 2011 v súlade s čl. XXV 

ods. 17 stanov spoločnosti, preskúmala účtovnú závierku za rok 2010 a zobrala na vedomie správu nezávislého 

audítora a správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. 

V roku 2010 dosiahla spoločnosť výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení, zisk vo výške 39.047 

eur. Predstavenstvo spoločnosti predložilo na prerokovanie dozornej rade návrh na rozdelenie zisku, v zmysle 

stanov spoločnosti, nasledovne: 

1) povinné doplnenie rezervného fondu  2 500,00 eur 

2) vyrovnanie účtovnej straty za r. 2009  9 606,75 eur 

3) výplata dividend akcionárom (107,761 % menovitej hodnoty akcie) 26 940,25 eur 

Spolu  39 047,00 eur 

 

Dozorná rada konštatuje, že v súlade s § 39 Obchodného zákonníka, ročná účtovná závierka spoločnosti 

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

významných súvislostiach a činnostiach verný obraz o majetku, záväzkoch, finančnej situácii spoločnosti 

a o výsledku hospodárenia za rok 2010.  

Dozorná rada potvrdzuje, že spoločnosť bola predstavenstvom riadne vedená, v zmysle rozhodnutí prijatých 

na zasadnutí valného zhromaždenia, predstavenstva 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 – spoločnosti APX, k. s., Považská Bystrica, Licencia SKAU č. 118, ktoré 

potvrdzujú vedenie účtovníctva Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a. s. v súlade s platnými právnymi 

a účtovnými predpismi. Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku 

spoločnosti ako aj návrh na rozdelenie zisku , v zmysle stanov spoločnosti.  

Trenčín, 27.06.2011  
 

 

 

 

 .........................................................  ......................................................... 
 JUDr. Ján Kanaba  Doc. Ing. Oto Barborák, CSc. 
 predseda dozornej rady  člen dozornej rady 
 
  
 
 
  ......................................................... 
  PhDr. Leo Kužela 
  člen dozornej rady 
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SPRÁVA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU 
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PRÍLOHA: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
 

 

 

 

A. Správa nezávislého audítora 

B. Súvaha 

C. Výkaz ziskov a strát 

D. Poznámky k účtovným výkazom za rok 2010 
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