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Informačná správa 
 

 
 
Uznesením č. 581/2016 zo dňa 29.09.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy v časti B požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy o zabezpečenie 
spracovania informačného materiálu k uzneseniu mestského zastupiteľstva č. 237/2015 časť E 
body 1 – 4 zo dňa 24.09.2015, dokumentujúceho priebeh prác s konkrétnymi úlohami, 
dátumami realizovania a osobami zapojenými do plnenia predmetného uznesenia. 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 237/2015 zo dňa 
24.09.2015, v časti E uznesenia, požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
1. aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého kalendárneho roka, 

predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov hodnotenia 
kvality a úspešnosti práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v podnikoch 
s majoritnou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (Odvoz a likvidácia odpadu a.s., 
Dopravný podnik Bratislava, a. s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., METRO 
Bratislava a.s.) a návrh spôsobu ich mimoriadneho odmeňovania vo vzťahu k plneniu 
týchto cieľov a ukazovateľov.  

2. ako vykonávateľa akcionárskych práv, aby pri menovaní zástupcov hlavného mesta SR 
Bratislavy do štatutárnych orgánov vyššie uvedených spoločností zabezpečil zapracovanie 
podmienok mimoriadneho odmeňovania podľa vyššie uvedených kritérií do zmluvných 
vzťahov, ktoré budú uvedené spoločnosti uzatvárať s novými členmi štatutárnych orgánov. 

3. aby vyhodnocovanie plnenia merateľných cieľov a ukazovateľov zabezpečil každoročne 
v správe, predloženej Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy spolu 
s návrhom mimoriadnych odmien pre členov štatutárnych orgánov vyššie uvedených 
spoločností.  

4.  aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého kalendárneho roka, 
predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov hodnotenia 
kvality a úspešnosti práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v štatutárnych 
orgánoch Bratislavskej organizácie cestovného ruchu a návrh spôsobu ich odmien                         
a postihov vo vzťahu k plneniu týchto cieľov a ukazovateľov.   

  
Nakoľko stanovenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti, metodiky ich výpočtu, 

určenie dátových zdrojov na ich vyčíslenie a spôsob ich vyhodnocovania vo vzťahu 
k jednotlivým obchodným spoločnostiam s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta, 
zahŕňa pomerne obsiahlu a špecializovanú odbornú problematiku, sekcia právnych činností 
v spolupráci s kanceláriou primátora v priebehu októbra 2015 pripravovala podklady pre 
zabezpečenie externého dodávateľa na poskytnutie služby v uvedenom rozsahu, v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

 
Pred zahájením procesu obstarávania externého dodávateľa sekcia právnych činností 

dňa 02.11.2015 informovala poslanca MsZ Ing. M. Chrena ako predkladateľa návrhu časti E 
uznesenia MsZ č. 237/2015 o zrealizovaných prípravných prácach a požiadala ho o účasť na 
spoločnom pracovnom stretnutí s riaditeľom sekcie právnych činností Mgr. Katriakom. Ing. 
M. Chren reagoval na žiadosť obratom s tým, že v danej veci by bol externý spracovateľ 



 
 

ukazovateľov výkonnosti nadbytočný, pretože má možnosť požiadať o spoluprácu 
odborníkov v tejto oblasti, ktorí budú pri príprave materiálu nápomocní. Následne prebiehalo 
súbežne spracovanie materiálu zo strany Ing. Chrena a participujúcich konzultantov 
a komunikácia s vedením jednotlivých obchodných spoločností. 

 
Dňa 25.04.2016 na pracovnom stretnutí primátora hlavného mesta s Ing. M. Chrenom 

bola prezentovaná prvá pracovná verzia pripraveného materiálu pod názvom „Systém 
transparentného akcionárskeho riadenia v obchodných spoločnostiach s majoritnou 
majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy“, vypracovaná vo vzťahu 
k spoločnostiam: Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Dopravný podnik Bratislava, a.s., 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a METRO Bratislava a.s. Po úpravách bol materiál 
predložený na rokovanie pravidelnej porady primátora dňa 31.05.2016, s návrhom na jeho 
predloženie na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30.06.2016.  

 
Pravidelnou poradou primátora bol prerokovaný dňa 07.06.2016, pričom bol vzatý na 

vedomie s tým, že je potrebné dopracovať ho v zmysle pripomienok PPP a požiadať 
o predĺženie termínu plnenia uznesenia na november 2016. Dňa 14.06.2016 sa na sekcii 
právnych činností uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie za účasti Ing. Chrena a poradkyne 
primátora JUDr. Daniely Šurinovej, ktorého záverom bolo, že podklady je potrebné spracovať 
podrobnejšie, pri zohľadnení špecifík jednotlivých obchodných spoločností, ich stanov 
a zmluvných vzťahov s hlavným mestom SR Bratislavou.  

 
Materiál bol odstúpený zainteresovaným vecne príslušným odborným útvarom 

magistrátu: oddeleniu verejnej dopravy a oddeleniu životného prostredia a mestskej zelene. 
Ďalšie rokovanie na sekcii právnych činností sa konalo dňa 22.06.2016 a okrem Ing. Chrena, 
JUDr. Šurinovej a Mgr. Katriaka sa na ňom zúčastnili aj Ing. K. Prostejovská, vedúca 
oddelenia životného prostredia a mestskej zelene a Ing. M. Borišinec za oddelenie verejnej 
dopravy.  

 
Na základe záverov rokovania prebehlo posudzovanie materiálu na oboch odborných 

útvaroch magistrátu. Oddelenie verejnej dopravy vypracovalo dňa 19.08.2016 návrhy 
a úpravy ukazovateľov vo vzťahu k spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. a oddelenie 
životného prostredia a mestskej zelene dňa 26.09.2016 návrhy a úpravy ukazovateľov vo 
vzťahu k spoločnostiam Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a Bratislavská vodárenská spoločnosť, 
a.s. Úpravy boli skontrolované a sumarizované sekciou právnych činností a dňa 28.09.2016 
boli zaslané na ďalšie spracovanie Ing. M. Chrenovi, ktorý je tvorcom nosnej idey o tom, ako 
sa má hlavné mesto s danou problematikou vysporiadať. 

 
Až do doby, kým mestské zastupiteľstvo schváli osobitný spôsob odmeňovania členov 

orgánov obchodných spoločností s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR 
Bratislavy, sa bude naďalej postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, 
na základe ktorých podiel členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti 
na zisku – tantiému - určuje valné zhromaždenie spoločnosti zo zisku určeného na rozdelenie 
(§ 178 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov). 
Obdobne podľa § 187 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka patrí rozhodnutie o rozdelení 
zisku alebo úhrade strát a určení tantiém do pôsobnosti valného zhromaždenia.  

 
V prípade rozhodovania valného zhromaždenia o vyplatení tantiém členom orgánov 

obchodných spoločností s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy je 
potrebné postupovať v súlade s § 17 ods. 5 písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia 



 
 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného 
mesta SR Bratislavy, ktorý ustanovuje, že pred hlasovaním hlavného mesta ako akcionára na 
valnom zhromaždení o návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti, zahŕňajúceho návrh na 
vyplatenie tantiém, musí byť takýto návrh vopred prerokovaný mestským zastupiteľstvom. 

 


