Materiál na rokovanie
7. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
v VIII. volebnom období
Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete
7. ülésének beterjesztett anyaga
a VIII. választási időszakban

Materiál č.:

/2019/7

Návrh na založenie akciovej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mesta Dunajská
Streda.
Határozati javaslat részvénytársaság létrehozására, amely részvényeinek kizárólagos
tulajdonosa Dunaszerdahely Város.

Predkladá :
Beterjeszti:

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta

Preveril:
Ellenőrizte:

Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ

Zodpovedá:
Felelős:

Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
Dunaszerdahely Képviselő-testülete
A/ s c h v a ľ u j e
1. založenie akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie
akcií so 100 % majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda na
účely výstavby a prevádzkovania športovej haly s obchodným
názvom : ARÉNA DS, a.s. sídlo: Alžbetínske nám. 1203,
Dunajská Streda 929 01 základné imanie: peňažný vklad
25 000,00 EUR.
2. zástupcov mesta Dunajská Streda do orgánov ARÉNA DS,
a.s. nasledovne:
do predstavenstva spoločnosti
................................
................................
................................
do dozornej rady spoločnosti
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................................
................................
.................................
B/ s p l n o m o c ň u j e primátora,
aby zabezpečil plnenie úloh súvisiacich so založením novej
obchodnej spoločnosti.

September 2019
2019. september
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Dôvodová správa
Legislatívny rámec: Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Z.z. v platnom znení), zákon
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Obchodný zákonník
„§ 162 Založenie a vznik spoločnosti
(1)Spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja
alebo viacerí zakladatelia.
(2)Ak spoločnosť zakladajú dvaja alebo viacerí zakladatelia, uzavrú zakladateľskú zmluvu.
Ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, nahrádza zakladateľskú zmluvu zakladateľská
listina. Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina musí sa vyhotoviť vo forme
notárskej zápisnice o právnom úkone. Súčasťou zakladateľskej zmluvy a zakladateľskej
listiny je návrh stanov.
(3)Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 25 000 eur.“
„§ 217
Rezervný fond
(1)Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10 % základného
imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v stanovách, najmenej však
vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia
výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20 % základného
imania.
(2)O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, ak stanovy neurčujú inak.
(3)Ak sa rezervný fond vytvára splácaním vyššej sumy, než zodpovedá upísanej menovitej
hodnote akcií (emisné ážio), a platená suma nestačí na zaplatenie menovitej hodnoty akcií i
emisného ážia, započítava sa najprv na plnenie povinnosti zaplatiť emisné ážio.“
zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
§ 11 ods. 4 písm. l)
„l)zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh
starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a
kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,“
Vláda SR uznesením č. 402 z 21. augusta 2019 schválila pre mesto Dunajská Streda dotáciu
na výstavbu športovej haly vo výške 2 000 000 EUR.
Citácia z vlastného predkladaného materiálu vlády SR:
„Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná
správa“
„Dunajská Streda
Dunajská Streda je mesto s bohatou športovou tradíciu. Okrem futbalu dlhodobo podporuje
rozvoj ženskej hádzanej, od žiakov až po dospelých. Mesto dlhodobo dosahuje vynikajúce
športové výsledky vo výchove mladých hádzanárok. Do tohto odvetvia športu sa zapájajú
žiačky z viacerých ročníkov z piatich základných škôl v rámci mesta Dunajská Streda. V
roku 2017 uzavrelo mesto so Slovenským zväzom hádzanej a Mestským športovým klubom
Dunajská Streda partnerskú zmluvu o spolupráci, ktorej predmetom je podpora regionálnej
hádzanárskej akadémie v Dunajskej Strede pre región Žitného ostrova. Mestský športový
klub DAC Dunajská Streda v predchádzajúcom ročníku 2018/2019 vybojoval postup do
extra ligy v hádzanej. V súťažnom ročníku 2019/2020 MŠK DAC prijíma hádzanárske
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športové kluby okrem Slovenska aj z Českej republiky, pričom súčasná mestská športová
hala má kapacitu iba
490 osôb a nespĺňa požiadavky na usporadúvanie vrcholových športových stretnutí ani z
pohľadu stavebno-technického riešenia budovy. Túto športovú halu mesto financovalo z
vlastného rozpočtu, ale na vybudovanie novej športovej haly s kapacitou 1500 osôb nemá
dostatok vlastných finančných zdrojov.
Získanie priestorov spĺňajúcich náročné podmienky medzinárodných športových asociácií a
zväzov je nevyhnutné pre organizáciu významných súťaží. Nová športová hala by
významne prispela k zvýšeniu atraktivity mesta aj z hľadiska cestovného ruchu.
Vzhľadom na uvedené sa navrhuje poskytnúť finančné prostriedky mestu Dunajská
Streda v sume 2 000 000 eur na výstavbu športovej haly v Dunajskej Strede.“
Uznesenie vlády SR č. 402 z 21. augusta 2019 je priložené v prílohe tohto návrhu.
Predkladaný návrh prerokovala
 Komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť.
 Mestská rada a odporúča ho schváliť.

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová
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