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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

o d p o r ú č a  

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 

zobrať na vedomie návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370, ktorým sa mení 

a dopĺňa čl. 10 bod 10.4 stanov spoločnosti a jeho úplné znenie je nasledovné:  

„Na prijatie rozhodnutia o zvýšení alebo znížení základného imania (10.1.2), o rozdelení, 

zlúčení, splynutí alebo zmene právnej formy spoločnosti (10.1.3), o zrušení spoločnosti 

(10.1.4), o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku 

(10.1.10), o predchádzajúcom schválení právneho úkonu, ktorým spoločnosť bude nakladať 

s majetkom tvoriacim verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu v zmysle bodu 10.1.12 

týchto stanov, sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na prijatie 

rozhodnutia o zmene stanov (10.1.1) sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých 

akcionárov. Na prijatie rozhodnutia v ostatných záležitostiach sa vyžaduje jednoduchá väčšina 

hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ platné právne predpisy a tieto stanovy nevyžadujú 

prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia iným počtom hlasov.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

 
Dôvodová správa 

 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy prijalo na svojom zasadnutí dňa 

29.09.2016 uznesenie č. 609/2016, ktorým v časti B požiadalo primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy o prípravu zmien stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s. so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“) tak, aby 

bolo možné meniť stanovy spoločnosti iba za účasti nadpolovičnej väčšiny držiteľov akcií.  

  

Rozsah pôsobnosti, forma a náležitosti rozhodovania valného zhromaždenia 

spoločnosti, sú upravené v článku 10. stanov spoločnosti, ktoré tvoria prílohu tohto materiálu.  

Podľa bodu 10.1.1 stanov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia ako najvyššieho orgánu 

spoločnosti zmena stanov, ak platné právne predpisy neupravujú inak. Podľa bodu 10.2 

stanov sa hlasovacie právo, patriace akcionárovi, riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom 

na každých 33,19 eur pripadá jeden  hlas. Hlavné mesto SR Bratislava, ako akcionár 

vlastniaci akcie spoločnosti v počte 5 026 138 kusov v celkovej menovitej hodnote akcií 

166 817 520,22 eur, je majoritným akcionárom s podielom 59,29% na základnom imaní 

spoločnosti.  

 

V súčasnosti platné ustanovenie bodu 10.4 stanov určuje, že na prijatie rozhodnutia o 

zmene stanov, o zvýšení alebo znížení základného imania, o rozdelení, zlúčení, splynutí alebo 

zmene právnej formy spoločnosti, o zrušení spoločnosti, o schválení zmluvy o prevode 

podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku, o predchádzajúcom schválení právneho 

úkonu, ktorým spoločnosť bude nakladať s majetkom tvoriacim verejný vodovod alebo 

verejnú kanalizáciu, sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na 

prijatie rozhodnutia v ostatných záležitostiach sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov  

prítomných akcionárov, pokiaľ platné právne predpisy a stanovy nevyžadujú prijatie 

rozhodnutia valného zhromaždenia iným počtom hlasov.   

 

Vzhľadom na časť B uznesenia mestského zastupiteľstva č. 609/2016 zo dňa 

29.09.2016, pri zohľadnení príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov a stanov spoločnosti, je mestskému zastupiteľstvu 

predkladaný návrh na zmenu bodu 10.4 stanov, ktorého navrhované znenie je nasledovné: 



„Na prijatie rozhodnutia o zvýšení alebo znížení základného imania (10.1.2), o rozdelení, 

zlúčení, splynutí alebo zmene právnej formy spoločnosti (10.1.3), o zrušení spoločnosti 

(10.1.4), o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku 

(10.1.10), o predchádzajúcom schválení právneho úkonu, ktorým spoločnosť bude nakladať 

s majetkom tvoriacim verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu v zmysle bodu 10.1.12 

týchto stanov, sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na prijatie 

rozhodnutia o zmene stanov (10.1.1) sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých 

akcionárov. Na prijatie rozhodnutia v ostatných záležitostiach sa vyžaduje jednoduchá väčšina 

hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ platné právne predpisy a tieto stanovy nevyžadujú 

prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia iným počtom hlasov.“  

 

Materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy v súlade s jeho uznesením č. 64/2011  zo dňa 31.3.2011 a v súlade s ustanovením § 

17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré podrobnejšie upravuje výkon práv 

vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov v obchodných 

spoločnostiach.  

 

V prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v 

právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto primátor 

hlavného mesta samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak. Na výkon práv 

hlavného mesta sa v zmysle § 17 ods. 5 písm. b) VZN č. 18/2011 vyžaduje predchádzajúce 

prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade rozhodnutia o zmene 

stanov, pokiaľ k nej nedochádza na základe iných právnych skutočností. 

 

 

 

 

 



                                    

Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

rozšírením predmetu činnosti 

 

 

Uznesenie č. 609/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

pripraviť zmeny stanov spoločnosti tak, aby bolo možné meniť stanovy spoločnosti BVS, a.s., 

iba za účasti nadpolovičnej väčšiny držiteľov akcií.  

 

                                                                                                       T: bez termínu 

 


























































