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Informácia o plnení uznesenia č. 805/2017 časť B bod 1. a 2.

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na svojom zasadnutí
prijalo uznesenie č. 805/2017. V zmysle časti B bod 1 a 2 tohto uznesenia Mestské
zastupiteľstvo požiadalo primátora aby:
1. ako zástupca majoritného akcionára Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., zaviazal
predstavenstvo spoločnosti rokovať s rakúskymi obcami tak, že výsledný poplatok za
odvádzanie odpadových vôd bude totožný s cenami pre klientov Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., na území Bratislavského kraja a zmluva bola uzatvorená najneskôr do
23. 06. 2017.
2. informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o podpísaní zmluvy
medzi Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., a rakúskymi obcami.
V nadväznosti vyššie uvedené uznesenie bol zo strany primátora hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy ako zástupcu majoritného akcionára odoslaný spoločnosti BVS, a. s. list,
v rámci ktorého bolo predstavenstvo spoločnosti BVS, a. s. vyzvané na zabezpečenie
rokovaní medzi spoločnosťou BVS, a. s. a dotknutými rakúskymi obcami Kittsee a Berg tak,
aby najneskôr do 23.06.2017 boli medzi spoločnosťou BVS, a. s. a týmito obcami uzatvorené
zmluvy a zároveň aby poplatok, za služby poskytované na základe tejto zmluvy – odvádzanie
odpadových vôd, bol totožný s cenami pre klientovi BVS, a. s. na území Bratislavského kraja.
Po odoslaní listu primátora bolo hlavné mesto zo strany zástupcu spoločnosti BVS, a. s. na
osobnom stretnutí dňa 14.06.2017 informované o priebehu rokovaní o uzatváraní zmlúv
s rakúskymi obcami Kittsee a Berg.
Podľa poskytnutých informácií sa zástupcom spoločnosti BVS, a. s. podarilo s rakúskymi
obcami vyrokovať rovnakú sumu za poskytované služby, akú platia jej odberatelia na území
Bratislavského kraja. Predmetom rokovaní s oboma obcami je v tejto chvíli dohoda ostatných
zmluvných podmienok, najmä doba trvania zmlúv. Obec Kittsee navrhuje 5 ročnú dĺžku
trvania zmluvy s opciou jej predĺženia na ďalších 5 rokov, a obec Berg navrhuje len 2 roky,
nakoľko si podľa vyjadrení jej zástupcov chce riešiť následne odvod odpadových vôd svojím
systémom na ktorého vybudovaní má pracovať.
Obci Kittsee bol zo strany spoločnosti BVS, a. s. zaslaný návrh zmluvy, ktorý bol
pripomienkovaný jej právnym zástupcom. Pripomienky obce Kittsee budú prerokované na
najbližšom zasadnutí predstavenstva BVS, a. s. dňa 26.06.2017. Dňa 27.06.2017 bude zasadať
miestne zastupiteľstvo obce Kittsee, kde by mala byť táto zmluva prerokovaná poslancami.
Podľa informácií od zástupcov spoločnosti BVS, a. s. tvorí objem celkových služieb pre obec
Kittsee 80% celkového odberu, a objem služieb pre obec Berg len 20 % celkového odberu.
Z uvedeného dôvodu je uzatvorenie zmluvy s obcou Kittsee v tejto chvíli kľúčové aj
z hľadiska prípadného ďalšieho vyjednávania s obcou Berg.
Obec Berg zaslala spoločnosti BVS, a. s. vlastný návrh zmluvy, ktorý je pre spoločnosť
BVS, a. s. nevýhodný, a s veľkou mierou pravdepodobnosti bude na najbližšom zasadnutí
vedenia spoločnosti BVS, a.s. zamietnutý. Podľa informácií od zástupcov spoločnosti BVS,
a. s., bude dňa 27.06.2017 prebiehať rokovanie týkajúce sa uzatvorenia zmluvy s obcou Berg,

pričom po tomto stretnutí budú hlavnému mestu poskytnuté informácie o jeho výsledku
a prípadnom ďalšom postupe, ktorý bude vo vzťahu k obci Berg stanovený.

