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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

CDCP

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.

CP

cenné papiere

DLHOPIS

DLHOPIS, o. c. p., a. s.

FNM SR, fond

Fond národného majetku Slovenskej republiky

MH Manažment

MH Manažment, a. s.

MH SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

MSPNM SR

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku
Slovenskej republiky

PP

peňažné prostriedky

SAD

slovenská autobusová doprava

spoločnosť

MH Manažment, a. s.

vláda

vláda Slovenskej republiky

VZ

valné zhromaždenie

zákon o cenných
papieroch

zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon o privatizácii

zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné
osoby v znení k 31.12.2015

zákon o slobode
informácií

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon o zrušení
FNM SR

Zákon č. 375/2015 Z.z. o zrušení Fondu národného majetku
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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1.

O SPOLOČNOSTI

Dňa 12. novembra 2015 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na zákone
č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Zákonom č. 375/2015 došlo k zrušeniu Fondu národného
majetku Slovenskej republiky s účinnosťou ku dňu 15. decembra 2015. Dňa 22. decembra 2015
vydalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, na základe ust. § 2 ods. (2) a (3)
Zákona č. 375/2015, rozhodnutie č. 49/2015 o určení právneho nástupcu FNM SR, ktorým sa
ku dňu 1. januára 2016 stala spoločnosť MH Manažment, a. s. Spoločnosť MH Manažment,
a. s. je akciovou spoločnosťou, ktorá vznikla zápisom do obchodného registra dňa 19. decembra
2015. Spoločnosť vstúpila do všetkých práv a povinností FNM SR vyplývajúcich z právnych
vzťahov, ktorých účastníkom bol FNM SR.
1.1

Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť MH Manažment bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou
listinou zo dňa 2.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č.N 570/2015, Nz 49292/2015, NCRIs
50241/2015 v zmysle ustanovenia § 154 a nasl. Zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Obchodné meno: MH Manažment, a. s.
Sídlo:
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
IČO:
50 088 033
DIČ:
21 201 713 61
IČ DPH:
SK 21 201 713 61
Email:
mhmanazment@mhmanazment.sk
Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa,
vložka číslo 6295/B.
Zloženie orgánov spoločnosti
Predstavenstvo spoločnosti
Od 13.10.2017
JUDr. Peter Hajduček

predseda predstavenstva

Ing. Peter Bagin

člen predstavenstva

JUDr. Boris Balog, PhD.

člen predstavenstva

Do 12.10.2017
Ing. Branislav Bačík

predseda predstavenstva
 generálny riaditeľ

JUDr. Juraj Gedra

člen predstavenstva
 riaditeľ divízie výkonu akcionárskych práv, stratégie
a kapitálového trhu

Ing. Rudolf Šamaj

člen predstavenstva
 riaditeľ divízie správy financií, majetku a služieb
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Dozorná rada spoločnosti
Od 13.10.2017
JUDr. Ing. Viktor Lehotzký
Vladimír Rak
PhDr. Branislav Valovič
Do 12.10.2017
Ing. Igor Lichnovský
Mgr. Katarína Bolečková
Do 10.03.2016
Mgr. Roman Kováč
Údaje o základnom imaní spoločnosti
Výška základného imania spoločnosti je 25 000 Eur a je rozdelená na 100 kusov kmeňových,
zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote 250 Eur za akciu. Stopercentným
akcionárom spoločnosti je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
1.2

Organizačná štruktúra spoločnosti

A.

Divízia generálneho riaditeľa
- generálny riaditeľ
- sekretariát generálneho riaditeľa a sekcia právnej agendy a medzinárodného styku
- sekcia personálnej, mzdovej agendy

B.

Divízia výkonu akcionárskych práv, stratégie a kapitálového trhu
- riaditeľ divízie
- sekcia výkonu akcionárskych práv a sekcia zakladateľských činností
- sekcia stratégie, likvidácie, exekúcie a konkurzy
- sekcia kapitálového trhu

C.

Divízia správy financií, majetku a služieb
- riaditeľ divízie
- sekcia hospodárskej správy a ústrednej spisovne
- sekcia správy majetku, dopravy a registratúry
- sekcia verejného obstarávania a správy informačných systémov
- sekcia ekonomiky

Spoločnosť k 31.12.2017 evidovala 13 zamestnancov.
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2.

HLAVNÉ AKTIVITY SPOLOČNOSTI V ROKU 2017

2.1

Výkon akcionárskych práv

Jednou z hlavných úloh spoločnosti MH Manažment bolo zabezpečiť výkon práv akcionára
v akciových spoločnostiach s majetkovou účasťou MH Manažment. K 31.12.2017 mal
MH Manažment majetkovú účasť v 54 akciových spoločnostiach, čo je o 2 menej ako v roku
2016.
Z evidovaného počtu 54 akciových spoločností bolo 26 v konkurze, v likvidácii alebo už bol
konkurz ukončený, ale akciová spoločnosť nebola ešte vymazaná z obchodného registra, alebo
akciová spoločnosť už bola vymazaná z obchodného registra, ale akcie ešte zostali na účte
MH Manažment.
Z akciových spoločností, ktoré nie sú dotknuté konkurzom alebo likvidáciou bolo v roku 2017
najviac akciových spoločností z odvetvia dopravy. Štruktúra akciových spoločností podľa
odvetví je uvedená v nasledovnej tabuľke:
Štruktúra spoločností podľa odvetví:
Odvetvie

Počet a. s.

Doprava
Energetika

17
0

Teplárenstvo
Vodárenstvo
Zdravotníctvo
Strojárenstvo
Kapitálový trh
Ostatné

6
1
2
0
2
0

Spolu

28

Najvýznamnejšími spoločnosťami, v ktorých má MH Manažment majetkovú účasť, z hľadiska
výšky základného imania, majetkovej účasti a vyplácania dividend, boli podniky dopravy
a teplárenstva.
V oblasti dividendovej politiky vlády MH Manažment aktívne pristupoval k príprave riadnych
valných zhromaždení za účelom prijatia rozhodnutí o výplate dividend zo zisku dosiahnutého
akciovými spoločnosťami s majetkovou účasťou MH Manažment za účtovné obdobie roku
2016 a z ďalších výnosov. MH Manažment zo zisku roku 2017 zabezpečil dividendy v celkovej
výške 1.391.665,20 Eur, z toho dividendy z dopravných spoločností predstavovali 90,00 %.
Osobitne sú sledované dividendy, ktoré MH Manažment zabezpečil pri vykonávaní
akcionárskych práv v spoločnostiach, ktorých akcie MH Manažment nadobudol darovaním od
fyzických osôb. Zo sumy dividend zo zisku roku 2016 predstavovali dividendy z darovaných
akcií sumu 45.851,69 Eur (čo je o 60% menej oproti dividendám vyplatených v r.2016).
Celkovo boli v roku 2017 prijaté dividendy vo výške 1.437.516,89 Eur.
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Príjmy MH Manažment z dividend v roku 2017

V Eur

ARRIVA Liorbus a.s., Ružomberok

224 051,68

ARRIVA Michalovce, a.s.

440 833,95

ARRIVA NITRA, a.s.

50 427,30

ARRIVA Trnava, a.s.

74 241,00

Dlhopis, o.c.p., a.s. Bratislava
eurobus, a.s., Košice
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s.
Slovenská autobusová doprava Prievidza, a.s.

126 059,70
15 800,00
3 702,46
31 725,60

Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s.

178 221,24

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.

37 840,00

Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s.

78 429,00

Slovak Lines, a.s.

66 025,45

Trnavská teplárenská, a.s.

14 307,82

Žilinská teplárenská, a.s.

50 000,00

Akcie spoločností nadobudnuté darovaním od fyzických osôb
Spolu príjmy z dividend v roku 2017

45 851,69
1 437 516,89

Výkon akcionárskych práv bol sústredený najmä na prípravu a aktívnu účasť na valných
zhromaždeniach akciových spoločností. MH Manažment zabezpečil prípravu a účasť na
28 riadnych a 27 mimoriadnych valných zhromaždeniach akciových spoločností, v ktorých má
MH Manažment majetkovú účasť a vykonáva práva a povinnosti akcionára. Taktiež v priebehu
roka vykonával akcionárske práva v zmysle § 190 Obchodného zákonníka, t.j. vo forme 15
rozhodnutí jediného akcionára. MH Manažment vykonával akcionárske práva vo všetkých
akciových spoločnostiach, v ktorých mal účasť priamo.
Na riadnych valných zhromaždeniach boli prerokované a prijaté uznesenia týkajúce sa:
- schválenia výročnej správy akciových spoločností za rok 2016,
- schválenia ročnej individuálnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku resp. zúčtovania
straty za rok 2016,
- personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade akciových spoločností,
- schválenia ostatných návrhov spadajúcich do právomoci valného zhromaždenia.
Mimoriadne valné zhromaždenia boli zvolávané v súlade s platnými stanovami akciových
spoločností, predovšetkým za účelom:
- zmeny stanov,
- personálnych zmien v predstavenstvách a dozorných radách,
- udelenia súhlasu na odpredaj hnuteľného i nehnuteľného majetku, schválenia
záložného práva,
- schválenia ostatných návrhov spadajúcich do právomoci valného zhromaždenia.
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V spoločnostiach, v ktorých bol MH Manažment jediným akcionárom boli mimoriadne valné
zhromaždenia spravidla realizované v zmysle § 190 Obch. zákonníka, t.j. rozhodnutím jediného
akcionára.
Všetky materiály súvisiace s prípravou valných zhromaždení boli predkladané v písomnej
forme na prerokovanie Predstavenstvu MH Manažment. Okrem materiálov, ktoré boli
predmetom rokovania valných zhromaždení, boli vyššie uvedeným orgánom MH Manažment
predkladané na prerokovanie aj ďalšie materiály súvisiace s výkonom práv akcionára. Išlo
najmä o materiály týkajúce sa:
- personálnych zmien v akciových spoločnostiach,
- informácií o plnení uznesení Predstavenstva MH Manažment v súvislosti s činnosťou
niektorých spoločností,
- rozšírenia programu valných zhromaždení,
- stavu akciových spoločností s majetkovou účasťou MH Manažment,
- zástupcov MH Manažment v orgánoch spoločností.
Dôležité úlohy a projekty výkonu akcionárskych práv v roku 2017:
- V zmysle platných stanov spoločnosti MH Manažment a v zmysle príkazu ministra
hospodárstva SR č.1/2016 zo dňa 6.4.2016 o predkladaní materiálov právnických osôb
v rezorte hospodárstva na udelenie predchádzajúceho súhlasu v znení príkazu ministra
hospodárstva SR č.6/2016, MH Manažment komunikoval a zasielal doklady na MH SR.
- Získavanie podkladov a účasť na VZ akciových spoločností, ktoré získal MH Manažment
darovaním od fyzických osôb a v prípade potreby aktívna účasť na VZ zvolaných hlavne za
účelom zlúčenia akciových spoločností, zmeny formy akciových spoločností a zníženia
základného imania.
- Zabezpečenie vyplatenia mimoriadnych, resp. neplánovaných dividend v akciových
spoločnostiach, kde má MH Manažment účasť, vrátane výplaty plnenia akcionárom zo
zdrojov, ktoré sa získali znížením základného imania, respektíve zlúčením, zmenou právnej
formy alebo zrušením akciovej spoločnosti.
- Zabezpečovanie výberu členov predstavenstiev akciových spoločností, kde MH Manažment
vykonáva akcionárske práva, na základe výberových konaní, v zmysle schváleného spôsobu
výberu MH Manažment. Výzvy na výber člena do predstavenstva dotknutých spoločností sú
oznamované na webovom sídle MH Manažment. Pri výbere členov do dozorných rád
akciových spoločností MH Manažment postupuje v súlade s uznesením vlády.
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Nakladanie s majetkom spoločnosti

2.2

Majetok spoločnosti, ktorý je predmetom dlhodobého nájmu
MH Manažment okrem majetkových účastí v obchodných spoločnostiach vlastní aj majetok,
ktorý FNM SR nadobudol odstúpením od privatizačných zmlúv, resp. bol nadobudnutý iným
spôsobom. Majetok, ktorý bol v sledovanom období predmetom nájmu:
Prehľad majetku, ktorý bol predmetom nájmu
Nehnuteľnosti z bývalého štátneho podniku

Dopravno-inžinierske služby Banská Bystrica

Účtovná hodnota
(v Eur)

15 202,81

EKOENERGOSTAV, Košice

692 365,00

Piloimpregna, Košice

175 447,45

Obchod s palivami, Banská Bystrica

532 679,28

Agrotechnika Zvolen

523 899,62

Výskumno–vývojový ústav pozemných stavieb NOVA, Bratislava.

48 164,39

Pohľadávky spoločnosti
Pohľadávky spoločnosti MH Manažment predstavujú hlavne pohľadávky, ktoré prešli na
spoločnosť z FNM SR a ktoré sú spojené s procesom privatizácie v zmysle príslušných
ustanovení zákona o privatizácii.
Stav pohľadávok spoločnosti k 31.12.2017
Názov
Pohľadávky celkom – z toho:
1) v lehote splatnosti – z toho
1.1 príjmy osobitného účtu MH SR
1.2 iné
2) po lehote splatnosti – z toho:
2.1. uplatnené v konkurzoch a exekúciách
2.2. iné

Stav k 31.12.2017
(v Eur)
33 560 886,12
501 249,60
498 344,60
2 905,00
33 059 636,52
32 931 382,72
128 253,80

Charakteristika pohľadávok
Pohľadávky v lehote splatnosti:
- Príjmy osobitného účtu MH SR predstavujú samostatnú kategóriu pohľadávok
z privatizácie, ktorú tvoria príjmy osobitného účtu MH SR ako právneho nástupcu bývalého
MSPNM SR.
Podmienky, po splnení ktorých sa finančné prostriedky, ktoré sú príjmom osobitného účtu
MH SR, stali majetkom fondu, upravovali príslušné ustanovenia zákona o privatizácii.
MH Manažment ako právny nástupca FNM SR na základe podkladov z MH SR zaúčtovalo
svoju pohľadávku voči MH SR k 31.12.2017.
- Iné pohľadávky v lehote splatnosti predstavujú hlavne pohľadávky za nájom majetku
spoločnosti.
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Pohľadávky po lehote splatnosti:
- V konkurzoch a exekúciách – predstavujú pohľadávky uplatnené v prebiehajúcich
konkurzných a exekučných konaniach. Do tejto kategórie patria aj pohľadávky, ktoré vznikli
z dôvodu neoprávnene vyplatených dlhopisov fondu fyzickým osobám. (Najväčšie
pohľadávky: Novácke chemické závody a. s. v konkurze – 17. 846 tis. Eur, exekúcia
súvisiaca s majetkom bývalého š. p. Gemerský mlyn – 7. 667 tis. Eur).
- Iné pohľadávky – predstavujú hlavne pohľadávky za preddavky poskytnuté na externé
právne zastúpenie spojené s privatizačným procesom.
Vymáhanie pohľadávok spoločnosti a sledovanie zmlúv o bezodplatnom prevode
V oblasti vymáhania pohľadávok sa činnosť spoločnosti zameriavala predovšetkým na
uplatňovanie si pohľadávok v konkurznom a exekučnom konaní. V súvislosti so
starostlivosťou o uvedené pohľadávky sa činnosť spoločnosti v tejto oblasti zamerala najmä
na:
- vykonávanie procesno-právnych krokov pri spravovaní pohľadávok uplatnených v už
prebiehajúcich konkurzoch,
- uplatňovanie pohľadávok spoločnosti formou podávania návrhov na výkon exekúcie,
- komunikáciu s konkurznými súdmi, správcami konkurznej podstaty, reštrukturalizačným
správcom a s exekútorskými úradmi,
- podávanie návrhov na zastavenie exekúcií v zmysle príslušných ustanovení Exekučného
poriadku,
- poskytovanie podkladov, informácií, stanovísk a vyjadrení k žiadostiam súdov,
exekútorských úradov v súvislosti s pohľadávkami uplatnenými v konkurzoch,
reštrukturalizácii a exekúciách,
- poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s pohľadávkami
uplatnenými v konkurze, resp. exekúcii,
- vybavovanie korešpondencie súvisiacej so správou majetku s orgánmi štátnej správy
a samosprávy (napr. miestne dane, poplatky, správy katastra a pod.).
Súčasne boli sledované aj zmluvy o bezodplatnom prevode privatizovaného majetku, prevažne
zdravotníckych zariadení na mestá a obce. V zmysle príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka je na základe týchto zmlúv zriadené vecné bremeno v prospech spoločnosti
MH Manažment ako právneho nástupcu fondu ako predávajúceho, spočívajúce v povinnosti
nadobúdateľa zachovávať činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
MH Manažment má v sledovaní cca 160 uvedených zmlúv.
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2.3

Kapitálový trh a dlhopisy

MH Manažment v priebehu roka 2017 zabezpečoval plnenie úloh týkajúcich sa výplaty
menovitej hodnoty a výnosu dlhopisu FNM SR oprávneným osobám, realizácie služieb
v súvislosti s evidenciou cenných papierov a plnenie úloh spojených s bezodplatným prevodom
cenných papierov od fyzických osôb.
Dlhopisy fondu
V zmysle zákona o zrušení FNM SR MH Manažment vyplatil oprávneným osobám 20 kusov
dlhopisov fondu v sume cca 7,1 tis. Eur. Prijaté písomné žiadosti o vyplatenie dlhopisov boli
vybavované na základe evidencie oprávnených osôb na výplatu menovitej hodnoty a výnosu
dlhopisu fondu. Ku koncu roka 2017 MH Manažment evidoval vyše 230 rozpracovaných
žiadostí dedičov, pri ktorých ide najmä o novoobjavené dedičstvá. K 31.12.2017 ostalo
v evidencii cca 35,1 tis. oprávnených osôb na výplatu dlhopisov fondu v celkovom objeme
cca 15.216 tis. Eur. Tento relatívne vysoký počet nevyplatených dlhopisov fondu súvisí najmä
s úmrtiami oprávnených majiteľov, s neinformovanosťou dedičov, s dlhotrvajúcimi
dedičskými konaniami, so zmenenými identifikačnými údajmi (priezvisko, bydlisko),
s dlhodobými pobytmi oprávnených osôb v zahraničí. Pri výplate menovitej hodnoty a výnosu
dlhopisu fondu MH Manažment postupoval v súlade s ust. § 47k zákona o zrušení FNM SR.
Zabezpečovanie služieb v súvislosti s evidenciou cenných papierov
MH Manažment vedie internú evidenciu cenných papierov a spravuje majetkové účty cenných
papierov spoločnosti. V tejto súvislosti MH Manažment realizoval zmeny v evidencii účtov

cenných papierov a zabezpečoval požiadavky a potreby súvisiace so službami v CDCP. Pritom
išlo najmä o výpisy z majetkových účtov cenných papierov pre potreby účasti spoločnosti
MH Manažment na valných zhromaždeniach v akciových spoločnostiach s majetkovou
účasťou spoločnosti, výpisy z registra záložných práv a podobne.
MH Manažment sa venoval aj činnostiam spojeným so zabezpečovaním ocenenia všetkých
cenných papierov nachádzajúcich sa v portfóliu spoločnosti.
Proces bezodplatných prevodov cenných papierov na MH Manažment od fyzických osôb
Na základe zákona o zrušení FNM SR vznikla spoločnosti povinnosť zabezpečiť činnosti
spojené s bezodplatným prevodom zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli ponúknuté
spoločnosti MH Manažment fyzickými osobami bezodplatne. Náklady priamo spojené
s prevodom zaknihovaných cenných papierov je povinný hradiť MH Manažment, t. j. pre
fyzické osoby boli tieto služby poskytované bezplatne. Túto povinnosť mal pred svojim
zrušením aj FNM SR (do 31.12.2015) v zmysle zákona o privatizácii.
Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť bezodplatných prevodov cenných papierov pre fyzické
osoby podľa Zákona o zrušení FNM SR skončila 30. júna 2016, MH Manažment realizoval
dobiehajúce úlohy a činnosti súvisiace s uvedeným procesom. Sem patrili najmä informačné
a konzultačné služby, sumarizovanie, kontrola, overovanie a archivácia dokladov, preplácanie
poplatkov súvisiacich s bezodplatnými prevodmi cenných papierov a pod.
MH Manažment pokračoval v spolupráci so spoločnosťou DLHOPIS – poverenou
zabezpečovaním bezodplatných prevodov cenných papierov od fyzických osôb na základe
mandátnej zmluvy.
DLHOPIS začiatkom roka 2017 evidoval ešte malý počet zmlúv, ktorých spracovanie bolo
podmienené doručením ďalších podkladov. Zmluvy, pri ktorých došlo ku skompletizovaniu
všetkých potrebných podkladov v priebehu roka 2017, boli spracované a došlo k prevodom
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cenných papierov na majetkový účet spoločnosti MH Manažment. Nepatrný počet zmlúv, pri
ktorých sa čaká na udelenie predchádzajúceho súhlasu súdu, zostáva aj naďalej nevybavených.
Štatistický prehľad o poskytnutých službách v roku 2017
Názov služby

Počet služieb

Identifikácia majiteľa cenných papierov

98

Registrácia majiteľa cenných papierov /zmena v registrácii

50

Prevody cenných papierov
Príkazy na zrušenie majetkového účtu fyzických osôb
v CDCP, resp. vystavenie zmenového výpisu

121
89*

* Zrušiť majetkový účet bolo umožnené zo strany CDCP len do februára 2017. Od tohto dátumu
je možné vystaviť už iba zmenový výpis.
Výdavky spoločnosti MH Manažment spojené s procesom bezodplatných prevodov cenných
papierov predstavovali v roku 2017 sumu viac ako 2.370 tis. Eur.
Portfólio cenných papierov, nadobudnutých v procese bezodplatných prevodov cenných
papierov od fyzických osôb (zahrnuté sú tu cenné papiere, ktoré nadobudol FNM SR
a MH Manažment) obsahuje rôzne druhy cenných papierov (napr. akcie, dlhopisy, družstevné
podielnické listy, podielové listy a iné). Toto portfólio bolo k 31.12.2017 ocenené na sumu
približne 12.775 tis. Eur a jeho štruktúru znázorňuje nasledujúci prehľad.
Prehľad štruktúry cenných papierov k 31.12.2017
Podoba cenných papierov

Počet emitentov

Zaknihované cenné papiere

454

Listinné cenné papiere (*)

261

Spolu

715

(*) Listinné cenné papiere – ide o cenné papiere, ktoré zmenili podobu zo zaknihovanej na listinnú
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2.4

Majetkoprávna oblasť a bezodplatné prevody

MH Manažment zabezpečoval v roku 2017 aj tie činnosti, ktoré svojou povahou súvisia
s realizáciou rozhodnutí o privatizácii schválených privatizačných výstupov a bezodplatných
prevodov. Spoločnosť spracovávala majetkovoprávne posudzovanie majetku k žiadostiam
fyzických a právnických osôb, riešila neštandardne nadobudnuté vlastníctvo k majetku
zrušeného FNM SR zapísaného v katastri nehnuteľností nie v súlade so zákonom o privatizácii.
Bezodplatné prevody
V súlade s § 12 ods. 2 písm. d) zákona o privatizácii pokračoval MH Manažment v roku 2017
v zabezpečovaní úloh, ktoré spoločnosti vyplynuli z rozhodnutí MSPNM SR pri realizácii
bezodplatných prevodov akcií emitovaných vodárenskými spoločnosťami na mestá a obce.
V súčasnosti MH Manažment eviduje už len jedinú obec, kde nemohla vykonať bezodplatný
prevod akcií spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. Poprad v počte 488 ks a to
na obec Pongrácovce.
Pre odstránenie tohto nežiadúceho stavu, MH Manažment v roku 2017 v spolupráci so
starostkou obce a štatutármi spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. vykonala
právne úkony súvisiace so zabezpečením bezodplatného prevodu 488 ks akcií do vlastníctva
obce Pongrácovce. Napríklad obecné zastupiteľstvo vydalo súhlas k prevodu akcií, bol
vypracovaný návrh zmluvy o bezodplatnom prevode akcií a obec si vybrala vo svojej
pôsobnosti člena centrálneho depozitára. Na základe takto rozpracovaných úkonov, môže
spoločnosť MH Manažment, a. s. v roku 2018 realizovať bezodplatný prevod zaknihovaných
cenných papierov v počte 488 ks na obec Pongrácovce.
Riešenie majetkovoprávnych problémov privatizovaného majetku
Riešenie majetkovoprávnych problémov vyplývajúcich z postupnej realizácie privatizačných
rozhodnutí, najmä v oblasti nakladania s nehnuteľným majetkom, je významnou agendou
spoločnosti MH Manažment. V súlade s vývojom privatizácie boli vykonávané právne analýzy
a stanoviská, na ktoré nadviazal MH Manažment za účelom objektivizácie postupov
v prípadoch, keď sa privatizovaný majetok stal predmetom súdnych sporov alebo sporných
konaní.
V hodnotenom období MH Manažment riešil žiadosti fyzických a právnických osôb, ktorých
predmetom bol majetok, vo väčšine prípadov nehnuteľnosti. Ďalej spoločnosť skúmala
a vydávala záväzné stanoviská k majetku duplicitného vlastníctva medzi sprivatizovaným
štátnym podnikom a fyzickou osobou, k sprivatizovanému majetku, ktorý je predmetom
súdneho sporu, k majetku, ktorý bol v rozpore so zákonom o privatizácii vedený vo vlastníctve
MH Manažment, k majetku, ktorý bol opomenutý v procese privatizácie, k majetku, ktorý je
predmetom Ústavy Slovenskej republiky (vodné toky, nerastné bohatstvo) a iných platných
právnych noriem a k majetku, ktorý je vo vlastníctve Slovenského štátu v správe orgánov
štátnej správy. MH Manažment poskytuje Okresným úradom, odboru starostlivosti o životné
prostredie informácie, pre konanie o určení povinnej osoby za environmentálne záťaže, ktoré
sú evidované v Registri environmentálnych záťaží.
V súčinnosti s príslušnými katastrálnymi úradmi sa dodatočne rušili zápisy vlastníctva
spoločnosti MH Manažment k nehnuteľnostiam, ktoré nadobudol bývalý FNM SR nie v súlade
so zákonom o privatizácii. V tejto oblasti boli postupne vydané právoplatné rozhodnutia
príslušnej správy katastra o oprave chyby v katastrálnom operáte v zmysle § 59 zákona
č. 162/1995 Z. z. katastrálny zákon, čo malo za následok zmenu zápisu vlastníka na Slovenskú
republiku v správe Slovenského pozemkového fondu, MH SR a pod..
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2.5

Súdne spory a právna agenda

Úlohy súvisiace s prípravou a zastupovaním súdnych sporov v konaniach pred súdmi
a poskytovaním právnych služieb pre jednotlivé útvary spoločnosti MH Manažment
zabezpečovala Divízia generálneho riaditeľa – sekcia právnej agendy.
V rámci legislatívnej činnosti spracovávala stanoviská a pripomienky k návrhom
zákonov, ďalším právnym predpisom a iným materiálom právnej povahy. V spolupráci
s príslušnými organizačnými útvarmi spoločnosti MH Manažment posudzovala zmluvy a iné
právne dokumenty, ktoré sa dotýkali činnosti spoločnosti. Sekcia právnej agendy viedla
databázu o prebiehajúcich súdnych sporoch a o ukončených súdnych sporoch.
Komplexne zabezpečovala úlohy a plnenie povinností, ktoré vyplývali pre MH Manažment
z príslušných ustanovení zákona o slobode informácií a koordinovala vybavovanie žiadostí
podľa zákona o slobode informácií prostredníctvom jednotlivých organizačných útvarov
spoločnosti. Spracovávala podnety na vydanie rozhodnutia od povinných osôb, ktoré založil
právny predchodca spoločnosti MH Manažment, FNM SR, v zmysle ustanovenia § 18 ods. 4
zákona o slobode informácií.
Činnosťou sekcie právnej agendy bolo zároveň zastupovanie spoločnosti pred súdmi
a správnymi orgánmi. Predmetom súdnych sporov boli najmä spory o náhradu škody, spory
o vydanie bezdôvodného obohatenia, spory o vysporiadanie reštitučných nárokov, spory
o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a pod.
Dôležitú súčasť uvedených činností predstavovala spolupráca s externými právnymi
kanceláriami, ktoré zastupovali MH Manažment v súdnych konaniach, ktorá zahŕňala najmä
evidenciu zmlúv o právnej pomoci a vyhodnocovanie plnenia zmlúv o právnej pomoci. Sekcia
právnej agendy zároveň v trestných veciach spolupracovala s orgánmi činnými v trestnom
konaní.
MH Manažment je ku dňu 31.12.2017 účastníkom konania celkom v 39 súdnych konaniach.
Z celkového počtu súdnych konaní je vedených 22 konaní s nepeňažným predmetom sporu
a 17 súdnych konaní, ktorých predmetom sporu je peňažné plnenie. Z celkového počtu je 34
súdnych sporov vedených voči spoločnosti MH Manažment (pasívne súdne spory).
MH Manažment je žalobcom v 5 súdnych konaniach (aktívne súdne spory).
Vybrané súdne spory, v ktorých je spoločnosť MH Manažment žalovaným o zaplatenie
vysokých súm a náhradu škody, sú napr.:
 PRAESIDIUM CONSULTING & INVESTMENT Ltd. (pôvodne Escada, a.s.)
(pôvodne Escada, a.s.)
- istina a úroky k 31. 12. 2017 - 8 998 335,57 Eur
 M Y K A spol. s r.o.
- istina a úroky k 31. 12. 2017 - 31 174 161,15 Eur
 SAD Banská Bystrica, a.s. - istina a úroky k 31. 12. 2017 - 14 431 423,40 Eur
 JELLYFISH, o.c.p., a.s. (pôvodne RM - S Market, o.c.p., a.s.)
- istina a úroky k 31. 12. 2017 - 7 258 780,02 Eur
Medzi najzávažnejšie súdne spory vedené proti MH Manažment patria súdne spory iniciované
v súvislosti s privatizáciou akcií spoločnosti Mondi SCP, a.s. (vtedy SCP, a.s.). Na základe
predmetných konaní sa bývalí zamestnanci spoločnosti Mondi SCP, a.s. usilujú dosiahnuť
zrušenia celej privatizácie. Zároveň si v konaniach uplatňujú aj prostredníctvom občianskeho
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združenia nárok na náhradu bližšie neurčenej škody za záväzky nadobúdateľa privatizovaného
majetku.
V roku 2017 sa podarilo ukončiť niekoľko významných súdnych sporov, ktorých účastníkom
na strane žalovaného bola spoločnosť MH Manažment. Ide predovšetkým o súdny spor pred
Medzinárodným rozhodcovským centrom v Rakúsku, kde žalovaná strana Slovenské
elektrárne, a.s. si v konaní uplatňovala nárok na odškodnenie v sume 588.271.000,00 Eur
s príslušenstvom. Na základe rozhodnutia zo dňa 30.6.2017 bola táto žaloba zamietnutá
a predmetné konanie skončilo plným úspechom spoločnosti MH Manažment.
Pre MH Manažment vyplývajú aj ďalšie záväzky, ktoré je povinný plniť z uzavretých zmlúv
o kúpe akcií. Sú to záruky prevzaté pôvodne FNM SR v súvislosti s privatizáciou bankového
sektora, konkrétne IRB, a.s. (v súčasnosti OTP, a.s.) spolu vo výške 5.880.445,43 Eur.
Neukončené súdne spory k 31.12.2017
Súdne spory
-

aktívne súdne spory
pasívne súdne spory

Počet

Finančný odhad
(v Eur)

5
34

12 047,45
97 558 100,71
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2.6.

Poskytovanie informácií

MH Manažment je v zmysle ustanovení § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií povinnou
osobou na sprístupňovanie informácií podľa tohto zákona.
Charakteristika podaných žiadostí a spôsob vybavenia
Podané žiadosti
celkový počet

72

podaných písomne
podaných elektronickou poštou
podaných osobne – ústne
podaných osobne – telefonicky
podaných faxom
odstúpených od iných povinných osôb

43
25
0
1
0
3

Vybavenie žiadostí
celkový počet

72

sprístupnených
odmietnutých
postúpených inej povinnej osobe
odložených
vrátenie podnetu povinnej osobe

21
38
0
0
13

počet vydaných písomných
rozhodnutí o odmietnutí

37

počet podaných odvolaní oprávnených
osôb k rozhodnutiam o odmietnutí

4

V roku 2017 bol obsah žiadostí, okrem iného, zameraný na požiadavku sprístupnenia
privatizačných projektov a plnenia privatizačných zmlúv. Pri týchto druhoch žiadostí
spoločnosť poskytovala informácie elektronicky a v takom rozsahu, aby nedošlo k porušeniu
obchodného tajomstva, nakoľko predmetná časť registratúry vzniknutá z činnosti FNM SR
(privatizačné projekty) bola vzhľadom na svoju vysokú dokumentárnu hodnotu a jedinečnosť
vyhotovenia ako ucelený archívny súbor v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riadne
odovzdaná do trvalej archívnej starostlivosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky –
Slovenského národného archívu. Spoločnosť sprístupňovala informácie všeobecného
charakteru, ktoré sú zverejnené, alebo nespadajú pod ochranu osobných údajov alebo ochranu
obchodného tajomstva. Zo sprístupnených zmlúv tak boli vylúčené tie informácie, na ktoré sa
vzťahujú obmedzenia prístupu k informáciám uvedené v § 8 až § 13 zákona o slobode
informácií. V roku 2017 bolo spoločnosti doručených 46 podnetov na vydanie rozhodnutia
v zmysle § 18 ods. 4 zákona o slobode informácií a podané 4 odvolania oprávnených osôb
k rozhodnutiam o odmietnutí.
V evidencii žiadostí o poskytovanie informácií neboli zahrnuté poskytnuté operatívne
informácie, týkajúce sa telefonických alebo elektronickou poštou zaslaných dotazov k výplate
dlhopisov FNM SR a tiež k problematike cenných papierov vyplývajúcej z novelizácie zákona
o cenných papieroch, ktoré boli vybavované priamo príslušnou odbornou sekciou kapitálového
trhu.
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MH Manažment na svojom webovom sídle zverejňovala v zmysle zákona o slobode informácií
faktúry spolu s prehľadom objednávok tovarov a služieb. V roku 2017 boli registrované
a zverejňované v Centrálnom registri zmlúv, ktorého prevádzkovateľom je úrad vlády povinne
zverejňované zmluvy, ktorých účastníkom je spoločnosť, ako povinná osoba.
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3.

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI V ROKU 2017

3.1

Príjmy spoločnosti (počítané na báze cash flow)

V roku 2017 príjmy spoločnosti MH Manažment dosiahli objem 8.431,63 tis. Eur. Po
započítaní zostatku prostriedkov z predchádzajúceho obdobia evidovaného vo výške
32.058,81 tis. Eur zdroje, ktoré mala spoločnosť počas roku 2017 k dispozícii na uhrádzanie
svojich záväzkov, dosiahli objem 40.490,44 tis. Eur.
Najvýznamnejšími položkami v príjmoch bol zrealizovaný prevod finančných prostriedkov
z osobitného účtu MH SR vo výške 6.500,00 tis. Eur a príjmy z dividend v objeme
1.437,51 tis. Eur od spoločností, v ktorých mal MH Manažment v predchádzajúcich obdobiach
majetkovú účasť. Časť prostriedkov z príjmov dividend spoločnosť použila v zmysle uznesenia
vlády na posilnenie štátnych finančných aktív. Ďalšou významnejšou položkou bol príjem
finančných prostriedkov vo výške 428,30 tis. Eur za predaj akcií spoločností, v ktorých má spol.
MH Manažment majetkovú účasť. Ostatné položky vo výške ako napr. nájomné, refundácie,
vratky a iné predstavujú nepatrnú časť z celkového objemu zdrojov spoločnosti.
MH Manažment z dôvodu nepredpokladaného nárastu príjmov oproti schválenému rozpočtu
po zapracovaní rozpočtových opatrení, navýšila rozpočet celkových príjmov v roku 2017
(vrátane zostatku prostriedkov z predchádzajúceho obdobia) na 40.490,54 tis. Eur.
Príjmy spoločnosti MH Manažment v roku 2017
v Eur
Dividendy
Ostatné príjmy:
- prevod z osobitného účtu MH SR
- predaj majetkových účastí
- iné (nájomné, refundácie, vratky,...)
Spolu príjmy za rok 2017

% z celkových
príjmov

1 437 516,89

3,55%

6 500 000,00
428 302,72

16,05%

65 813,24

0,16%

1,06%

8 431 632,85

Stav peňažných prostriedkov (PP) k 31.12.2016

32 058 807,39

79,18%

Zostatky PP z roku 2016 a príjmy spoločnosti MH Manažment
v roku 2017

40 490 440,24

100,00%

Komentár k tabuľke:
1./ Dividendy - príjmy z účastí spoločnosti MH Manažment na podnikaní obchodných
spoločností, v ktorých má účasť. Výška príjmov z dividend je priamo závislá od vývoja
hospodárskeho výsledku najmä prirodzených monopolov a od spôsobu rozdelenia zisku
v týchto spoločnostiach. V roku 2017 boli spoločnosti MH Manažment na základe
rozhodnutí valných zhromaždení, vyplatené dividendy v celkovom objeme
1.437,51 tis. Eur (podrobný prehľad uvádzame v časti 2.1). Časť týchto príjmov previedol
MH Manažment na účet štátnych finančných aktív v súlade s uznesením vlády.
2./ Ostatné príjmy – najvýznamnejšou položkou bol prevod finančných prostriedkov
z osobitného účtu MH SR a príjem za predaj majetkových účastí spoločnosti. Príjmy
z nájomného, z refundácie, vratky tvoria nepatrnú časť z celkových príjmov spoločnosti.
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Výdavky spoločnosti (počítané na báze cash flow)

3.2

Celkové výdavky spoločnosti
28.119, 18 tis. Eur.

zrealizované počas

roku

2017 boli

vyčíslené

na

Najvýznamnejšiu položku čerpania výdavkov v priebehu daného obdobia tvorili výdavky
v zmysle § 5 ods. 4, zákona o zrušení FNM SR spojené so záväzkami vyplývajúcimi
z rozhodnutí o privatizácii, privatizačných projektov (najmä náklady súvisiace s úkonmi za
právne služby) vo výške 24.306,21 tis. Eur. Ďalšími významnými položkami čerpania
výdavkov boli v zmysle § 6, zákona o zrušení FNM SR úhrady za služby spojené s cennými
papiermi, ktoré boli prevedené na spoločnosť fyzickými osobami, celkovo vo výške 2.370,75
tis. Eur a výdavky spojené s činnosťou spoločnosti vo výške 1.413,10 tis. Eur.
Schválený rozpočet výdavkov na rok 2017 predstavoval 4.130,30 tis. Eur. Vzhľadom na
nepredpokladané výdavky, ktoré počas prípravy rozpočtu neboli známe, spoločnosť navyšovala
celkový rozpočet výdavkov na 29.566,52 tis. Eur.
Výdavky spoločnosti MH Manažment v roku 2017
Prehľad čerpania výdavkov

1.
2.
3.
4.

5.
6.

V zmysle zákona o zrušení FNM SR
§ 5 ods. 5 zák. - rozhodnutia vlády - posilnenie ŠFA
(dividendová politika)
§ 5 ods. 4 - záväzky vyplývajúce z rozhodnutí o
privatizácii a privatizačných projektov
§ 6 - náklady spojené s prevodom CP od fyzických osôb
§ 4 ods. 1 zák. - záväzky z ručenia za splnenie záväzkov
nadobúdateľom privatizovaného majetku - zákonné
ručenie
Prevod majetku štátu na iné osoby
§ 47 písm. k) zákona o zrušení FNM SR - dlhopisy
§ 47 písm. l) zákona o zrušení FNM SR. - na uspokoj.
nárokov oprávnených osôb podľa osobitných predpisov
(reštitúcie)
Zákonom neupravené výdavky

7.

zvýšenie základného imania

8.

výdavky spojené s činnosťou MH Manažment, a. s.

9.

ostatné výdavky
SPOLU

v Eur

%

26 694 276,73

94,93%

17 300,00

0,06%

24 306 219,00

86,44%

2 370 757,73

8,43%

0,00

0,00%

7 224,10

0,03%

7 224,10

0,03%

0,00

0,00%

1 417 687,75

5,04%

0,00

0,00%

1 413 100,09

5,03%

4 587,66

0,02%

28 119 188,58 100,00%

Komentár k tabuľke
1./ § 5 ods. 5 zákona o zrušení FNM SR - rozhodnutia vlády - posilnenie štátnych
finančných aktív (dividendová politika):
uznesením č. 461 dňa 5. októbra 2016 vláda odsúhlasila použitie príjmov spoločnosti
MH Manažment v roku 2017 v súlade s § 5 ods. 5 zákona o zrušení FNM SR do výšky
17,3 tis. Eur na posilnenie štátnych finančných aktív. Prevod týchto prostriedkov
zrealizoval MH Manažment v októbri 2017.
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2./ § 5 ods. 4 zákona o zrušení FNM SR - záväzky vyplývajúce z rozhodnutí o privatizácii
a privatizačných projektov
- v tejto položke sú zahrnuté výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s rozhodnutiami
o privatizácii, privatizačných projektoch a výdavky, ktoré súvisia s úhradami záväzkov
vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmlúv (najmä výdavky na právne a všeobecné
služby). Významnou položkou vo výdavkoch boli úhrady nákladov spojené so súdnymi
spormi, ktoré boli ukončené v priebehu roka 2017.
3./ § 6 zákona o zrušení FNM SR – náklady spojené s prevodom CP od fyzických osôb
– položka zahŕňa výdavky na úhrady za služby spojené s cennými papiermi, ktoré boli
prevedené na MH Manažment fyzickými osobami (napr. poplatky za služby CDCP,
vrátenie poplatkov fyzickým osobám, poštovné a pod.)
4./ § 4 ods. 1 zákona o zrušení FNM SR – záväzky z ručenia za splnenie záväzkov

nadobúdateľom privatizovaného majetku – zákonné ručenie
- podľa § 15 zákona o privatizácii fond za splnenie záväzkov nadobúdateľom
privatizovaného majetku ručil svojím majetkom. Plnenie týchto záväzkov závisí
v prevažnej miere od rozhodnutí súdu. Vzhľadom na skutočnosť, že dňom 1.1.2016 sa
MH Manažment stal právnym nástupcom FNM SR, prešli všetky práva a povinnosti na
MH Manažment.
5./ § 47 písm. k) zákona o zrušení FNM SR – výdavky na úhradu nákladov spojených
so splatením dlhopisov FNM SR a ich výnosov.
6./ § 4 ods. 1 zákona o zrušení FNM SR - výdavky na uspokojovanie nárokov oprávnených
osôb podľa osobitných predpisov a na úhradu reštitučných súdnych sporov. V roku 2017
neboli rozpočtované ani čerpané výdavky z tejto položky.
7./ Zákonom neupravené výdavky - na zvýšenie základného imania obchodných
spoločností, ktorých akcionárom alebo spoločníkom je MH Manažment. V roku 2017
z tejto položky neboli čerpané žiadne prostriedky.
8./ Zákonom neupravené výdavky - výdavky spojené s činnosťou spoločnosti v rozsahu
určenom schváleným rozpočtom vo výške 1.664,94 tis. Eur. V priebehu roka 2017
MH Manažment čerpal z tejto položky prostriedky v objeme 1.413,10 tis. Eur.
9./ Zákonom neupravené výdavky - ostatné výdavky – do tejto položky sú zahrnuté
výdavky, ktoré nie je možné jednoznačne zaradiť do predchádzajúcich skupín (napr. DPH,
poplatky bankám a pod.)
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3.3

Bilancia príjmov a výdavkov spoločnosti k 31.12.2016 (počítaná na báze cash
flow)

K 1.1.2017 mal MH Manažment na svojich účtoch použiteľné peňažné prostriedky vo výške
32.058,81 tis. Eur. Celkové príjmy v sledovanom období dosiahli čiastku 8.431,63 tis. Eur.
Z uvedeného vyplýva, že v priebehu roku 2017 mal MH Manažment na uhrádzanie svojich
záväzkov peňažné zdroje v celkovom objeme 40.490,44 tis. Eur. Z týchto prostriedkov
spoločnosť v roku 2017 priebežne uhrádzala svoje záväzky, pričom ich celková výška dosiahla
objem 28.119,18 tis. Eur. Konečný stav finančných prostriedkov na účtoch spoločnosti
predstavoval k 31.12.2017 sumu 12.371,25 tis. Eur.
Bilancia príjmov a výdavkov spoločnosti za rok 2017

(v Eur)

Reálne príjmy v roku 2017

Výdavky

Saldo

8 431 632,85

-28 119 188,58

-19 687 555,73

Peňažné prostriedky spoločnosti k 31.12.2017

(v Eur)

Počiatočný stav FP
k 1.1.2017

Príjmy
v roku 2017

Výdavky
v roku 2017

Konečný stav
k 31.12.2017

32 058 807,39

8 431 632,85

-28 119 188,58

12 371 251,66

Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2017, ktoré spoločnosť evidovala vo výške
12.371,25 tis. Eur budú presunuté do nasledujúceho obdobia a budú z nich realizované úhrady
záväzkov spoločnosti.

3.4

Stav majetku spoločnosti k 31.12.2017

Na základe výsledkov ročnej účtovnej závierky k 31.12.2017 stav majetku, jeho štruktúra
a zdroje krytia sú nasledovné:
(v Eur)
Súvaha k 31.12.
AKTÍVA SPOLU v tom:
1. Neobežný majetok
2. Obežný majetok

rok 2017
285 859 676
260 196 938
25 653 765

3. Časové rozlíšenie

8 973

PASÍVA SPOLU v tom:

285 859 676
214 241 412
71 618 264

1. Vlastné imanie
2. Záväzky
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4.

OSTATNÉ SKUTOČNOSTI

Informácie v zmysle ustanovenia § 20 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, a to:
písm. a) informácia o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie,
 MH Manažment nevykonáva aktivity, ktoré by mali negatívny vplyv na životné
prostredie.
písm. b) informácia o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného
obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
 MH Manažment v januári 2018 prijal povinnú ponuku na prevzatie akcií spoločnosti
Majetkový Holding, a.s. v zmysle ustanovení § 170 ods. 3 v spojení s § 119 zákona
o cenných papieroch, ktoré boli vo vlastníctve spoločnosti MH Manažment, a to spolu
v počte 10.934 ks za navrhovanú kúpnu cenu - 66,19 Eur za akciu, prostredníctvom
obchodníka s cennými papiermi - Všeobecnej úverovej banky, a.s..
 MH Manažment ako žalobca žalobou zo dňa 19.02.2018 (konanie sp. zn. 29Cb/45/2018)

žiada vydať odmenu vo výške 10.636.535,85 Eur poskytnutú žalovanému
(ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ & PARTNERI s. r. o.) na základe
objednávky č. 27/2015 vystavenej žalobcom na základe Zmluvy o poskytovaní právnych
služieb č. 712/2015 zo dňa 3. februára 2015, a to z titulu bezdôvodného obohatenia,
ktorého sa mal žalovaný dopustiť prijatím plnenia (odmeny) z neplatného právneho
úkonu, nakoľko žalobca namieta neplatnosť vyššie uvedenej zmluvy z dôvodu porušenia
predpisov o verejnom obstarávaní resp. predpisov upravujúcich povinné zverejňovanie
zmlúv a predpisov o spôsobe určenia a výške odmeny advokáta. Konanie o predmetnej
žalobe momentálne prebieha na prvostupňovom súde.
 MH Manažment ako žalobca žalobou zo dňa 09.03.2018 (konanie sp. zn. 36Cb/20/2018)
voči Advokátskej kancelárii JUDr. Radomír Bžán, s. r. o. žiada vydať odmenu vo výške
21.168.680,78 Eur poskytnutú žalovanému na základe objednávky č. 27/2015 vystavenej
žalobcom na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 710/2015 zo dňa
3. februára 2015, a to z titulu bezdôvodného obohatenia, ktorého sa mal žalovaný
dopustiť prijatím plnenia (odmeny) z neplatného právneho úkonu, nakoľko žalobca
namieta neplatnosť vyššie uvedenej zmluvy v rozsahu objednávky č. 27/2015 z dôvodu
porušenia predpisov o verejnom obstarávaní resp. predpisov upravujúcich povinné
zverejňovanie zmlúv a predpisov o spôsobe určenia a výške odmeny advokáta. Konanie
o predmetnej žalobe momentálne prebieha na prvostupňovom súde.
písm. c) informácia o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky,
 MH Manažment bude aj v nasledujúcom účtovnom období pokračovať v jej hlavných
aktivitách, ktoré sú zamerané na:
- výkon akcionárskych práv v akciových spoločnostiach s majetkovou účasťou
MH Manažment,
- nakladanie s majetkom spoločnosti, ktorý je predmetom dlhodobého nájmu,
- správa pohľadávok spoločnosti,
- plnenie úloh týkajúcich sa výplaty menovitej hodnoty a výnosu dlhopisu FNM SR
oprávneným osobám, realizácia služieb v súvislosti s evidenciou cenných papierov
a plnenie úloh spojených s bezodplatným prevodom cenných papierov od fyzických
osôb,
- riešenie majetkovoprávnych problémov privatizovaného majetku a bezodplatných
prevodov,
- zabezpečovanie činností ohľadne súdnych sporov spoločnosti.
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písm. d) informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja,
 MH Manažment nemal náplň pre tento bod
písm. e) informácia o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov
a akcií materskej účtovnej jednotky podľa § 22,
 MH Manažment, a. s. nenadobudol v roku 2017 vlastné akcie ani dočasné listy do
svojho portfólia.
písm. f) návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
 Spoločnosť MH Manažment za rok 2017 vykázala zisk po zdanení vo výške
79.083.148,71 Eur. Tento kladný výsledok hospodárenia vyplynul najmä zo zrušených
rezerv na súdne spory ukončené v priebehu účtovného obdobia (významnú položku
tvorila zrušená rezerva na súdny spor Slovenské elektrárne, a. s. vo výške 67 943 285,87
Eur). Po transformácii výsledku hospodárenia na základ dane vznikla záporná výška
základu dane, čo má za následok, že uvedený účtovný výsledok hospodárenia nemá
vplyv na daňové zaťaženie spoločnosti daňou z príjmu právnických osôb. O výsledku
hospodárenia za rok 2017 rozhodne Valné zhromaždenie akcionárov.
písm. h) informácia o tom, či účtovná jednotka mala organizačnú zložku v zahraničí
 MH Manažment nemá v zahraničí žiadne organizačné zložky.
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