
 

1 

 

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE 

 

 

 

Materiál na rokovanie pre 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

         

 

Číslo materiálu: _____/2015 

                                                                                                 

 

 

K bodu programu 

 

 

 INFORMATÍVNA SPRÁVA K ODPREDAJU PARKOVACIEHO DOMU 

VO VLASTNÍCTVE ŽILINSKEJ PARKOVACEJ SPOLOČNOSTI, S.R.O.  
 

 

 

 

Materiál obsahuje:             Materiál prerokovaný: 

 

1. Návrh na uznesenie      KF, KÚPaV, KDaKS  

2. Dôvodová správa      MR 

3. Materiál  

4. Prílohy – zmluva + komunikácia 

 

 

Predkladá:  

 

Ing. Igor Choma 

primátor  

 

 

Zodpovedný za vypracovanie: 

 

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. 

vedúci odboru právneho a majetkového 

 

 

 

 

 

 

Žilina, november 2015 



 

2 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. informatívnu správu k odpredaju parkovacieho domu vo vlastníctve Žilinskej 

parkovacej spoločnosti, s.r.o. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

  

Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. bola vlastníkom parkovacieho domu súp. č. 

6682 v kat. úz. Žilina. Touto informatívnou správou chceme poslancov stručne oboznámiť 

o procese jeho odpredaja, ku ktorému došlo. 

 

MATERIÁL 

 

Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. (ďalej aj len ako „ŽPS“) je spoločnosťou, ktorej 

spoločníkmi sú Mesto Žilina a SIRS – Development, a.s. ŽPS bola zároveň vlastníkom tzv. 

parkovacieho domu – stavby súp. č. 6682, postavenej na parc. č. 5749/1, 5750/3 a 5850/9 

v kat. úz. Žilina (ul. Kálov/Hurbanova). Išlo teda o samostatný majetok tejto obchodnej 

spoločnosti, nie o majetok mesta. Jeho výstavba bola financovaná aj z úveru, ktorý bol 

poskytnutý ŽPS a ktorého splácanie v roku 2007 prevzalo Mesto Žilina (160 mil. Sk) v súlade 

s tzv. Memorandom o spoločnom postupe. 

 

Valné zhromaždenie ŽPS dňa 31.10.2014 prijalo uznesenie v tomto znení: 

 

„RVZ nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov schvaľuje predaj 

parkovacieho domu v zmysle Uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Žilina č. 32/2013 

konaného dňa 18.3.2013 a Uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Žilina č. 79/2014 

konaného dňa 30.6.2014, aby spoločnosť Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. (ako 

predávajúci) uzatvorila so spoločnosťou MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s., IČO 

44547331, alebo s akýmkoľvek iným subjektom patriacim do skupiny spoločností SIRS priamo 

určeným spoločnosťou MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. (ako kupujúcim) zmluvu, na 

základe ktorej predávajúci predá kupujúcemu objekt Parkovacieho domu, t.j. podzemného 

parkoviska na ul. Kálov so súp. č. 6682, postavený ma parcelách KN č. 5749/1, 5750/3 

a 570/9, zapísaný na LV č. 7926 pre Okres Žilina, obec Žilina, kat. úz. Žilina, a to za cenu 

určenú znaleckým posudkom č. 272/2013 zo dňa 23.10.2013, vypracovaným Ústavom 

súdneho inžinierstva ŽU v Žiline, t.j. za sumu 6.990.000 Eur s DPH.“  

 

Hlasovanie o ňom bolo nasledovné: 

 

Za návrh hlasoval spoločník SIRS – Development, a.s. Proti hlasoval spoločník Mesto 

Žilina. 

 

Vzhľadom na to, že uznesenie o predaji parkovacieho domu prijalo valné 

zhromaždenie ŽPS požadovanou väčšinou hlasov, začali rokovania medzi spoločníkmi (z 
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ktorých jeden spoločník – SIRS – Development, a.s. bol zároveň kupujúci) o finálnej podobe 

zmluvných dokumentov. Mesto Žilina ako jeden zo spoločníkov ŽPS  pripomienkovalo návrh 

kúpnej zmluvy, pričom všetky pripomienky mesta technického charakteru ku kúpnej zmluve 

boli akceptované. Dňa 10.7.2015 vznieslo mesto tri pripomienky zásadného charakteru 

(zakomponovanie dohody o úhrade splatných, ale neuhradených záväzkov ŽPS voči mestu, 

rámcová dohoda o vysporiadaní spoločníkov z titulu predaja parkovacieho domu a schválenie 

finálneho znenia kúpnej zmluvy vo valnom zhromaždení ŽPS). Tieto pripomienky mesta však 

neboli akceptované. Listom zo dňa 21.7.2015 boli konateľ ŽPS za Mesto Žilina ako aj mesto 

samotné listom požiadaní kupujúcim, t.j. spol. SIRS – Development, a.s. o ukončenie 

rokovaní a podpis zmluvy s poukazom na možný vznik škody ŽPS. Dňa 26.8.2015 došlo 

k podpisu kúpnej zmluvy na predaj parkovacieho domu. Hoci Mesto Žilina ako spoločník 

bolo proti predaju parkovacieho domu, čo jasne deklarovalo negatívnym hlasovaní na 

spomínanom valnom zhromaždení, zákon ani spoločenská zmluva nedávali v tomto prípade 

možnosť konateľovi za Mesto Žilina uvedenú zmluvu nepodpísať a blokovať tak rozhodnutie 

valného zhromaždenia. Konateľ je totiž o. i. povinný zabezpečiť aj vykonávanie uznesení 

valného zhromaždenia. Napriek tomu však konateľ za Mesto Žilina spolu s mestom 

samotným urobil v rámci jeho možností, daných mu zákonom i spoločenskou zmluvou, 

maximum pre ochranu podielu mesta a korektné nastavenie celej transakcie, pokiaľ možno 

ošetriac všetky prípadné riziká. 

 

Následne boli ešte podpisované dva ďalšie zmluvné dokumenty, zabezpečujúce 

úhradu kúpnej ceny, po podpise ktorých bol podaný návrh na vklad do katastra. Dňa 

31.8.2015 bola kúpna cena pripísaná na účet ŽPS. Na základe podaného návrhu na vklad bol 

vklad dňa 22.9.2015 povolený a vlastníkom parkovacieho domu je v súčasnosti už SIRS – 

Development, a.s. Napriek tomu ale Mesto Žilina bude ďalej de facto splácať úver na 

výstavbu parkovacieho domu tak ako bolo dohodnuté v roku 2007.  

 

Výnos z predaja (pripísaná kúpna cena) je zložený na účte ŽPS, zatiaľ bez 

konkrétneho návrhu na rozdelenie, resp. nie sú nám dnes známe žiadne návrhy na rozdelenie, 

pričom však jeho rozdelenie medzi spoločníkov je v právomoci valného zhromaždenia ŽPS. 

Na druhej strane existuje pohľadávka ŽPS voči Mestu Žilina ku dňu 06.10.2015 vo sume 

768 248,- €, ktorá je stále neuhradená, pričom podľa názoru predkladateľa ŽPS disponuje 

dostatočnou hotovosťou na úhradu týchto pohľadávok aj bez pripísanej sumy za predaj 

parkovacieho domu. Táto pohľadávka totiž vznikla zo skutočne inkasovaných peňazí, ktoré 

boli reálne vybraté z parkovacích automatov.  

 

Majetkové a rozhodovacie pomery v ŽPS sú nasledovné: 

 

1. majetkové podiely (podiely na základnom imaní spoločnosti): 

a) Mesto Žilina – 59 %, 

b) SIRS – Development, a.s. – 41 % 

 

2. rozhodovacie podiely: 

a) Mesto Žilina – 49 %, 

b) SIRS – Development, a.s. – 51 %. 

 

Mesto Žilina teda v ŽPS nemá rozhodovaciu majoritu. 

 

Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej, komisii územného plánovania 

a výstavby, komisii dopravy a KS a Mestskej rade s odporučením zobrať ho na vedomie. 














































