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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, od 30. 12. 2014 Mierové námestie 1/2, 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 zhromaždenie 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. Jaroslav Pagáč predseda predstavenstva do 31.01.2014, opäť od 19.12.2014   

Ing. Benjamín Lisáček  člen predstavenstva do 31.01.2014, opäť od 19.12.2014  

Ing. Jarmila Maslová člen predstavenstva do 31.01.2014 

Ing. Iveta Marčeková člen predstavenstva od 19.12.2014 

Zloženie predstavenstva od 01.02.2014 do 18.12.2014 

Doc. Ing. Oto Barborák, Csc. predseda predstavenstva   

JUDr. Milan Kováčik člen predstavenstva  

Eduard Hartmann člen predstavenstva 

 

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

a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.   
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Zloženie dozornej rady  

Vladimír Gavenda predseda dozornej rady do 31.01.2014  

Doc. Ing. Oto Barborák, CSc. člen dozornej rady do 31.01.2014  

PhDr. Leo Kužela člen dozornej rady do 31.01.2014 

  

Ing. Gašparovič  Peter predseda dozornej rady od 01.02.2014 do 18.12.2014 

Mgr. Josef Kolář člen dozornej rady od 01.02.2014 do 18.12.2014  

PhDr. Leo Kužela člen dozornej rady od 01.02.2014 do 18.12.2014 

 

JUDr. Ján Kanaba predseda dozornej rady od 19.12.2014 

Miloslav Baco člen  dozornej rady od 19.12.2014  

Ing. Tomáš Bahno člen dozornej rady od 19.12.2014  
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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 alebo konečnému spotrebiteľovi. 

POPIS ČINNOSTI 

Od 1. 10. 2009 prevádzkovala Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. na území mesta celkom 534 parkovacích 

miest na 7 parkoviskách.  

V roku 2012 sa rozšíril počet parkovacích miest na Palackého ulici z pôvodných 114 miest na 142 v zimnom 
a 128 v letnom režime. 
 
Z dôvodu predaja pozemku bolo v roku 2012 ukončené prevádzkovanie parkoviska na Železničnej ulici. 
Od marca 2014 je dočasne zrušené prenajímanie 152 parkovacích miest na Mládežníckej ulici z dôvodu 
realizácie stavby Modernizácia železničnej trate. 
 
Od marca 2014 Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. poskytuje na 5 parkoviskách celkom 375 parkovacích 
miest v letnom režime a 389 miest v zimnom režime. 

PARKOVACIE PÁSMA 

- pásmo A1: centrum mesta, 3 parkoviská, 267/281 parkovacích miest v letnom/zimnom režime, 

- pásmo A2: pri nákupnom stredisku Družba, 2 parkoviská, 108 parkovacích miest. 

OBR. 1: Zaradenie parkovísk podľa pásma  

 

Dočasne uzatvorené  

od 03/2014 
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OBR. 2: Zastúpenie parkovacích miest podľa pásma 

  

  

  

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 

 

 

UDALOSTI PO ROČNEJ ZÁVIERKE 

V období od 31. 12. 2014 do zostavenia výročnej správy  (05/2015) nedošlo k žiadnym významným udalostiam. 
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FINANČNÉ UKAZOVATELE 
 

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. nemala ku koncu roka 2014 žiadne záväzky voči štátu, zamestnancom, 

či záväzky vyplývajúce zo sociálneho zabezpečenia po lehote splatnosti.  

 

HLAVNÉ ÚDAJE ZO SÚVAHY 

 k 31. 12. 2014 (v eur) k 31. 12. 2013 (v eur) 

Majetok   166368 167266 

Neobežný majetok 3449 31911 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobý hmotný majetok 3449 31911 
Dlhodobý finančný majetok 0 0 

Obežný majetok 162919 135355 

Zásoby 0 0 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 14114 17193 
Finančné účty 148805 118162 

   

Vlastné imanie a záväzky  166368 167266 

Vlastné imanie 78606 68975 

Základné imanie 25 000 25000 
Kapitálové fondy 2 500 2500 
Fondy zo zisku 2 500 2500 
Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 0 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 48606 38975 

Záväzky 87762 98291 

Rezervy 1988 1689 
Dlhodobé záväzky 263 171 
Krátkodobé záväzky 85511 96431 
Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 
Bankové úvery  0 0 

 

Spoločnosť sa rozhodla, že od 01.01.2014 bude mikroúčtovnou jednotkou. Hodnota majetku spoločnosti oproti 

predchádzajúcemu roku klesla o 1% (1 tis. EUR) a zmenila sa jeho štruktúra. Neobežný majetok tvorí 2% 

z celkového majetku a obežný majetok tvorí 98% z celkového majetku. Dlhodobý majetok klesol oproti roku 

2013 o 89% (28 tis. EUR) z dôvodu darovania majetku, pohľadávky vzrástli o 20% (28 tis. EUR).  Vlastné imanie 

vzrástlo o 14% (10 tis. Eur), spoločnosť dosiahla v roku 2014 zisk vo výške 48.606 EUR, v porovnaní s rokom 

2013 dosiahnutý zisk bol vyšší o 25%. Záväzky spoločnosti klesli o 11% (11 tis. EUR). 
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HLAVNÉ ÚDAJE O NÁKLADOCH, VÝNOSOCH A VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA 

 

 k 31. 12. 2014 (v eur) k 31. 12. 2013 (v eur) 

Výnosy z hospodárskej činnosti (v Eur) 237197 229204 

Tržby z predaja služieb 237189 229204 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8 0 

Náklady z hospodárskej činnosti (v Eur) 166091 175683 

Výrobná spotreba 96751 133823 
Osobné náklady 38727 32644 
Dane a poplatky 246 507 
Odpisy a opravné položky k dlh. majetku  nehm.+ hmotný   6788 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 30367 1921 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti  71106 53521 

Výnosy z finančnej činnosti (v Eur) 10 10 

Výnosové úroky 10 10 

Náklady z finančnej činnosti (v Eur) 747 764 

Ostatné náklady na finančnú činnosť 747 764 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti  -737 -754 

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti  0 0 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 70369 52767 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 48606 38975 

 

Spoločnosť dosiahla tržby z predaja služieb (parkovné) vo výške 237 tis. EUR, oproti roku 2013 vzrástli o 3% (8 

tis. EUR). Náklady spoločnosti mierne klesli oproti roku 2013 o 1% (2 tis. EUR). Náklady na služby klesli o 28% 

(37 tis. EUR), osobné náklady vzrástli o 19% (6 tis. EUR) 

 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

Výsledkom hospodárenia v roku 2014 je zisk po zdanení 48.606 eur. V roku 2013 bol výsledok hospodárenia 

po zdanení  zisk vo výške 38.975 eur.   

 

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU 

Zisk po zdanení za rok 2014 vo výške 48.606 eur bude rozdelený nasledovne: 

1. Výplata dividend akcionárom ................................ 0,00 eur  

2. Nerozdelený zisk minulých rokov  ................ 48 606,00 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 2014 

možno predpokladať ďalšie zhodnocovanie kapitálu spoločnosti. 

Ukazovateľ celkovej likvidity informuje o platobnej schopnosti alebo likvidite podniku, určí sa ako pomer 

obežného majetku a krátkodobých záväzkov spoločnosti. Hodnoty ukazovateľa sú priaznivé. Ukazovatele 

rentability dosiahli kladné hodnoty, čo znamená, že vložené prostriedky priniesli zisk. Rentabilita vlastného 

kapitálu je 62%, čo možno považovať za priaznivú hodnotu. Celková zadlženosť – pomer cudzích zdrojov 

k celkovému majetku sa znížila  na úroveň 53%, hodnota sa nachádza v rámci hraníc optimálnych hodnôt. 
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SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A STAVE JEJ MAJETKU 

 

Rok 2014 bol pre Trenčiansku parkovaciu spoločnosť, a. s. (ďalej len TPS, a. s.) opäť rokom jej stabilizácie, zvyšovania 

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

Spoločnosť prenajímala od začiatku roka 541 parkovacích miest. Od marca 2014, kedy došlo k uzatvoreniu parkoviska 

na Mládežníckej ulici, poskytuje spoločnosť na 5 parkoviskách celkom 375 parkovacích miest v letnom režime a 389 

miest v zimnom režime. 

Výsledok hospodárenia 

Výnosy spoločnosti dosiahli za rok 2014 sumu 237189 eur (priemer na mesiac: 19 765,75 eur), čo je v porovnaní 

s rokom 2013 (priemer na mesiac: 19100,34) mierny nárast. Takmer všetky dosiahnuté výnosy boli tvorené tržbami 

z parkovného. Najväčšia časť tržieb z parkovného bola inkasovaná prostredníctvom parkovacích automatov  (91 %). 

Ostatné spôsoby úhrady parkovného možno považovať len za doplnkové: vyhradené parkovanie (2 %, celkom 

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

Náklady spoločnosti v roku 2014 dosiahli sumu 188.601 eur (priemer na mesiac: 15.716.75 eur), čo je v porovnaní 

s rokom 2013, v ktorom boli náklady  190.239 eur (priemer na mesiac: 15.853,30 eur) – pokles priemerne mesačne 

o 137,55 eur.  

OBR. 4: Štruktúra nákladov 

 

 

 

Stav majetku spoločnosti 

K  31. 12. 2014 dosiahla hodnota majetku spoločnosti sumu 166368 eur, z čoho 2 % tvoril neobežný majetok 

(parkovacie automaty), 98 % obežný majetok. Z uvedeného vyplýva, že hodnota majetku spoločnosti v priebehu roka 

2014 oproti roku 2013 klesla o 898 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. 
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Personálne zabezpečenie 

Spoločnosť zamestnáva jedného zamestnanca, ktorého predmetom činnosti je údržba a opravy parkovacích 

automatov, výber a spracovanie hotovosti z automatov. Administratívne a účtovnícke práce spoločnosť zabezpečuje 

externe na základe dohody o pracovnej činnosti, právne služby na základe externej právnej kancelárie a mzdy, 

personalistiku vykonáva externá účtovnícka firma. 

 

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

pri napĺňaní cieľov našej spoločnosti. 

 

 

 

Trenčín, 18. 06. 2015 

 

 

 

 

           PODPIS ANONYMIZOVANÝ      PODPIS ANONYMIZOVANÝ 

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

 Ing. Jaroslav Pagáč  Ing. Benjamín Lisáček 

 predseda predstavenstva  člen predstavenstva 

 

                               

 

  PODPIS ANONYMIZOVANÝ 

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

  Ing. Iveta Marčeková 

  člen predstavenstva 
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SPRÁVA DOZORNEJ RADY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2014 
 

Dozorná rada Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a. s. na svojom zasadnutí dňa 19. 6. 2015 v súlade s čl. XXV 

ods. 17 stanov spoločnosti, preskúmala účtovnú závierku za rok 2014 a zobrala na vedomie správu nezávislého 

audítora. 

V roku 2014 dosiahla spoločnosť výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení, zisk vo výške 48.606 

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

stanov spoločnosti, nasledovne: 

1. Výplata dividend akcionárom ................................ 0,00 eur  

2. Nerozdelený zisk minulých rokov  ................ 48 606,00 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 2014.  

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, 19. 6. 2015 
 

 

 

 

          PODPIS ANONYMIZOVANÝ                     PODPIS ANONYMIZOVANÝ 

 .........................................................  ......................................................... 
 JUDr. Ján Kanaba  Ing. Tomáš Bahno 
 predseda dozornej rady  člen dozornej rady 
 
  
 
  PODPIS ANONYMIZOVANÝ 
  ......................................................... 
  Miloslav Baco 
  člen dozornej rady 
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PRÍLOHA: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
 

A. Správa nezávislého audítora 

B. Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky  

C. Poznámky mikro účtovnej jednotky 
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