
Zakladateľská listina  
o založení akciovej spoločnosti 

Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho 
kraja, a. s. 

 
 
Zakladateľ:  Bratislavský samosprávny kraj 
Sídlo:    Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
IČO:                           360 636 06 
Zastúpený:                 Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
(ďalej len „zakladateľ“) 

 
 
 

Čl. I. 
 

1. Zakladateľ podľa príslušných ustanovení  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
zakladá akciovú spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“) bez výzvy na upísanie akcií. 

 
  

Čl. II. 
 

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti je: Regionálna správa ciest Bratislavského 
samosprávneho kraja, a.s. 

 
2. Sídlo akciovej spoločnosti: Čučoriedková 6, 827 17 Bratislava 
 
3. Predmet podnikania:   

 
Predmetom podnikania spoločnosti je najmä plnenie - vykonávanie správy a údržby 

ciest II. a III. triedy a mostov a ich súčastí na území Bratislavského samosprávneho kraja 
v súlade so zák.č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách / cestný zákon /  v platnom 
znení : 

 
Správa ciest v majetku Bratislavského samosprávneho kraja 
- poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve 

na účely spracovania štátnej koncepcie diaľníc a ciest bezplatne ministerstvu 
- vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho 

sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady. Výsledky tohto sčítania poskytuje 
bezplatne ministerstvu v učenom čase 

- poskytuje údaje o zjazdnosti ciest v jeho vlastníctve ministerstvu bezplatne 
- poskytuje údaje z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve 

bezplatne ministerstvu 
- zabezpečuje stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve 

podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu. 
 
Údržba ciest v majetku Bratislavského samosprávneho kraja 
- zimná a letná údržba a čistenie ciest, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev 

a miestnych komunikácií pre cestnú nemotorovú dopravu 
- údržba a výsadba zelene  
- výroba a montáž dopravných značiek 
- dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch 
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- poradenská činnosť v doprave a dopravnom značení 
- vykonávanie zemných prác s pomocou mechanizmov 

 
 

Ďalšie  

- stavebná údržba cestných komunikácií, ciest, 
pozemných komunikácií a verejných priestranstiev a 
miestnych komunikácií pre cestnú nemotorovú dopravu 

- čistiace a upratovacie služby 
- oprava a údržba pozemných komunikácií a verejných 

priestranstiev a miestnych komunikácií pre cestnú 
nemotorovú dopravu 

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb 

a ich zmien 
- výkopové zemné práce so špeciálnymi mechanizmami v 

rozsahu voľných živností 
- výkon činnosti stavbyvedúceho - Pozemné stavby 
- výkon činnosti stavbyvedúceho - Inžinierske stavby 
- výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby 
- výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby 
- výkon činnosti stavebného dozoru - Inžinierske stavby 
- cestná motorová doprava - vnútroštátna cestná 

nákladná doprava 
- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými 

nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane 
prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t 

- oprava pracovných strojov 
- oprava cestných motorových vozidiel 
- kosenie trávnych porastov 
- orezávanie, výrub a likvidácia krovín a stromov 
- vodorovné a zvislé dopravné značenie – vykonávanie 
- prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností 
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním okrem 

základných služieb aj doplnkových 
- verejné obstarávanie 
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu 
voľných živností 

- sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu 
voľných živností 

- výroba, osádzanie a údržba dopravného značenia a 
dopravných značiek 

- výroba a údržba bezpečnostných cestných zariadení 
- odťahová služba 
- demolácie, búracie práce a zemné práce 
- váženie nápravových tlakov nákladných motorových 

vozidiel 
- prenájom motorových vozidiel 
- prenájom strojov a zariadení 
- skladovanie 
- vykonávanie dopravných stavieb 
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- dopravné stavby-pozemné komunikácie 
- projektovanie stavieb - dopravné stavby, v kategórii 

inžinierske stavby 
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným 

odpadom 
  
4. Spoločnosť je založená na čas neurčitý. 

 
5. Spoločnosť vzniká zápisom do Obchodného registra Slovenskej republiky. 
 
 

Čl. III. 
 

1. Základné imanie spoločnosti je 25.000,- € (slovom dvadsaťpäťtisíc eur). 
 
2. Základné imanie je rozdelené na 1 ks (slovom jeden kus) kmeňových akcií, pričom menovitá 

hodnota jednej akcie je 25.000,- € (slovom dvadsaťpäťtisíc eur). Prevoditeľnosť akcií nie je 
obmedzená. Akcie nebudú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov. 

 
3. Emisný kurz, za ktorý spoločnosť vydáva akciu tvoriacu jej základné imanie je 27.500,- € 

(slovom dvadsaťsedemtisícpäťsto eur). Rozdiel medzi emisným kurzom akcie a menovitou 
hodnotou akcie predstavuje emisné ážio, ktoré bude použité na vytvorenie zákonného 
rezervného fondu spoločnosti.  

 
4. Akcie budú vydané v listinnej podobe ako akcie na meno. 
 
 

Čl. IV. 
 

1. Základné imanie spoločnosti bude vytvorené peňažným vkladom zakladateľa nasledovne: 
 

a) Bratislavský samosprávny kraj, so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava,                 
IČO: 360 636 06 upisuje 1ks akcií spoločnosti v menovitej hodnote 25.000,- € (slovom 
dvadsaťpäťtisíc eur) s emisným kurzom akcie 27.500,- € (slovom 
dvadsaťsedemtisícpäťsto eur). 

 
2. Správcom vkladov pred zápisom spoločnosti do obchodného registra je zakladateľ 

Bratislavský samosprávny kraj, so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava,                       
IČO: 360 636 06.  
 

3. Zakladateľ je povinný splatiť 100% hodnoty peňažného vkladu do rúk správcu vkladu k dňu 
podpisu tejto listiny.  

 
4. Vlastnícke právo k peňažným vkladom, ktoré boli splatené pred vznikom spoločnosti, 

prechádza na spoločnosť dňom jej vzniku. Ak by spoločnosť nevznikla, správca vkladov je 
povinný zabezpečiť vrátenie vložených peňažných vkladov jednotlivým zakladateľom.  

 
 

 
Čl. V. 

 
1. Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je päťčlenné predstavenstvo. 
 
2. Prvými členmi predstavenstva sú: 
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 predseda predstavenstva: 

 
Mgr. Rastislav Gajarský   
trvale bytom: anonymizované 
r.č.: anonymizované  
nar.: anonymizované 
 
podpredseda predstavenstva 
 
PhDr. Alžbeta Ožvaldová 
trvale bytom: anonymizované 
r.č.: anonymizované 
nar.: anonymizované 
 
člen predstavenstva: 
 
Mgr. Emil Pavlík 
trvale bytom: anonymizované 
r.č.: anonymizované 
nar.: anonymizované 
 
člen predstavenstva: 
 
Ing. Michal Halabica 
trvale bytom: anonymizované 
r.č.: anonymizované 
nar.: anonymizované 
 
člen predstavenstva: 
 
Mgr. Daniel Štepka 
trvale bytom: anonymizované 
r.č.: anonymizované 
nar.: anonymizované 
 
 
 
 

Čl. VI. 
 

1. Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada. Dozorná rada má piatich členov, 
pričom jeden člen je volený z radov zamestnancov spoločnosti. 

 
2. Prvými členmi dozornej rady sú: 

 
JUDr. Štefan Gašparovič 

 trvale bytom: anonymizované 
r.č.: anonymizované 
nar.: anonymizované 

 
  PhDr. Mária Kisková 

 trvale bytom: anonymizované 
r.č.: anonymizované 
nar.: anonymizované 



 - 5 - 

 
Marián Greksa 

 trvale bytom: anonymizované 
r.č.: anonymizované 
nar.: anonymizované 

 
 
Ing. Martin Smeja, PhD.  

 trvale bytom: anonymizované 
r.č.: anonymizované 
nar.: anonymizované 

 
 
 

Čl. VII. 
 

1. Zakladateľ schvaľuje stanovy spoločnosti, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto 
zakladateľskej listiny. 

 
2. Stanovy upravia spôsob tvorenia rezervného fondu spoločnosti v súlade s § 217 ods. 1, Obch. 

zákonníka.  
 
3. Zakladateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel pri rokovaní o založení tejto akciovej spoločnosti. 
 

Čl. VIII. 
 

1. Predpokladanými nákladmi spoločnosti, súvisiacimi so založením a vznikom spoločnosti sú 
najmä notárske poplatky spojené so spísaním tejto zakladateľskej listiny vo forme notárskej 
zápisnice a s osvedčením pravosti podpisov na súvisiacich dokumentoch, súdne poplatky 
spojené so zápisom spoločnosti do príslušného obchodného registra, správne poplatky 
spojené s nadobudnutím oprávnenia na činnosti spoločnosti u príslušného živnostenského 
úradu a  odmeny na poskytnutie právnej pomoci. Tieto predpokladané náklady predstavujú 
sumu vo výške najviac 2.000,- € (slovom dvetisíc eur). 
 

 Čl. IX. 
 

1. Osobám, ktoré sa podieľajú na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich 
k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť nebudú poskytnuté žiadne výhody. 
 

 
 Čl. X. 

 
1. Zmeny a doplnky tejto zakladateľskej listiny možno uskutočniť len v písomnej forme. 
 
2. Zakladateľská listina nadobúda platnosť jej podpisom zakladateľom vo forme notárskej 

zápisnice. 
 

3. Právne vzťahy touto zakladateľskou listinou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ďalších platných právnych predpisov SR. 

 
 
 
V Bratislave dňa............................ 
 


