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Kód uzn: 7.4 

                    7.4.3 

 

NÁVRH  UZNESENIA 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie  

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so 

sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00492736: 

 

1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 

2. Návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia za rok 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                           

Dôvodová správa 

 

Obchodná spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom 

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava (ďalej len „DPB, a.s.“), ktorej jediným akcionárom je hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislava, zvolala riadne valné zhromaždenie spoločnosti, 

ktorého predmetom rokovania budú výsledky hospodárenia DPB, a.s. za rok 2016, a to: 

riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti DPB, a.s. a rozdelenie zisku z hospodárenia 

spoločnosti za rok 2016. 

 

Medzi hlavné činnosti spoločnosti DPB, a.s. patrí pravidelná verejná cestná hromadná 

mestská doprava osôb, vnútroštátna a medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, 

verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb, prevádzkovanie mestských dráh, výroba 

a opravy motorových a dopravných prostriedkov a školiaca a vzdelávacia činnosť v oblasti 

dopravy. 

Ako hospodársky výsledok vykázala spoločnosť DPB, a.s. za účtovné obdobie roku 

2016 účtovný zisk vo výške 752 747,87 Eur. Valné zhromaždenie spoločnosti DPB, a.s. bude 

rozhodovať o schválení návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku nasledovne: 

- prídel do zákonného rezervného fondu ........................... 75 275,00 Eur 

- prídel do sociálneho fondu .............................................. 75 275,00 Eur 

- úhrada strát minulých období .......................................... 602 197,87 Eur 

  

Materiály, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 

spoločnosti DPB, a.s., sa predkladajú na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy v súlade s jeho uznesením č. 64/2011 (časť A. bod 2.) 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. a) VZN č. 18/2011 vyžaduje predchádzajúce 

prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade schvaľovania riadnej 

individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o rozdelení zisku alebo úhrade strát.  

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 589/2017 zo dňa 14. 06. 2017 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať materiál „Informácia o materiáloch, ktoré 

budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť“ 

 





























































































Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť za rok 2016 

 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť zostavuje individuálnu účtovnú závierku 

podľa osobitných predpisov v súlade s § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 

 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť za účtovné obdobie rok 2016 vykázal 

účtovný zisk vo výške 752 747, 87 Eur. 

 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť navrhuje vysporiadať výsledok hospodárenia 

účtovný zisk za rok 2016 vo výške 752 747,87 Eur nasledovným spôsobom: 

 

- dotvorením zákonného rezervného fondu vo výške 10 % 75 275 Eur v súlade 

s článkom XXII. stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, 

 

- dotvorením sociálneho fondu vo výške 10%  75 275 Eur v súlade so zákonom č. 

152/1994 Z. z. o sociálnom fonde,   

 

- použitím zisku vo výške 602 197,87 Eur na úhradu strát minulých období 

 


