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Dôvodová správa 

 

Tento informačný materiál je predkladaný za účelom vykázania priebežného  plnenia 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava                        

č. 867/2017 bod. č. 6 v zmysle ktorého Mestské zastupiteľstvo požiadalo predstavenstvá 

obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia 

odpadu a. s., Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. a organizácie Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu aby najneskôr do 30.06.2017 predložili hlavnému mestu Slovenskej 

republiky Bratislave analýzu súčasného stavu vo vzťahu k bodu 2,3,4 a 5 tohto uznesenia. 

 

Dňa 25.05.2017 prijalo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy uznesenie č. 867/2017 v zmysle ktorého požiadalo: 

 

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

o zabezpečenie vypracovania návrhu pravidiel riadenia podnikov s majetkovou účasťou 

hlavného mesta SR Bratislavy, a to formou zavedenia kritérií a konkrétnych merateľných 

cieľov a ukazovateľov naviazaných aj na pravidlá mimoriadneho odmeňovania s ohľadom na 

systém transparentného akcionárskeho riadenia v obchodných spoločnostiach s majoritnou 

majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy – Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a. s., a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., ako 

aj v organizácii Bratislavská organizácia cestovného ruchu, formou externej analýzy. 

                                                                                                                     

  T: bez termínu 

2. predstavenstvo obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 

aby sa vo svojej činnosti zameralo najmä na dosahovanie nasledujúceho výsledku: 

 

Zvyšovanie počtu občanov využívajúcich verejnú dopravu v hlavnom meste SR 

Bratislave vďaka neustálemu zlepšovaniu služieb Dopravného podniku Bratislava, akciová 

spoločnosť, v oblasti kvality, rýchlosti, dostupnosti a obslužnosti MHD, a to pri efektívnom 

hospodárení obchodnej spoločnosti.  

                                                                                                              T: bez termínu 

3. predstavenstvo obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a. s., 

aby sa vo svojej činnosti zameralo najmä na dosahovanie nasledujúceho výsledku: 

 



  

Bezchybné a bezproblémové plnenie úloh pri zbere a preprave odpadu pri čo najnižších 

nákladoch a postupná transformácia OLO a.s., na tzv. zelenú spoločnosť, rozvíjajúcu životné 

prostredie v hlavnom meste SR Bratislave, separovaný zber a zhodnocovanie odpadu.  

                                                                                                                         T: bez termínu 

 

4. predstavenstvo obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., 

aby sa vo svojej činnosti zameralo najmä na dosahovanie nasledujúceho výsledku: 

 

Zaistenie bezchybnej, kvalitnej, nákladovo efektívnej a dlhodobo udržateľnej prevádzke 

vodovodov a kanalizácií s dôrazom na zlepšovanie činností vo vzťahu k životnému 

prostrediu. 

                                                                                                                             T: bez termínu 

5. predstavenstvo organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu,  

aby sa vo svojej činnosti zameralo najmä na dosahovanie nasledujúceho výsledku: 

 

Zvyšovanie počtu prenocovaní, či už zvyšovaním počtu návštevníkov alebo priemerného 

počtu prenocovaní, a podpora špecifických foriem cestovného ruchu -  kongresového, turizmu 

v prírode, návštevnosti kultúrnych a prírodných atrakcií.  

                                                                                                                            T: bez termínu 

6. predstavenstvá obchodných spoločností 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a. s., a 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., a organizácie Bratislavská organizácia cestovného 

ruchu, aby najneskôr do 30. júna 2017 predložili hlavnému mestu Slovenskej republiky 

Bratislave analýzu súčasného stavu vo vzťahu k bodu 2, 3, 4 a 5 tohto uznesenia. 

                                                                                                                         T: 30. 6. 2017 

7. predstavenstvo obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a. s. 

o vypracovanie analýzy odôvodnenosti existencie obchodnej spoločnosti METRO 

Bratislava a.s., a prípadnej možnosti jej zrušenia, resp. zlúčenia alebo presunu kompetencií na 

iné mestské spoločnosti alebo organizácie. 

                                                                                                                          T: bez termínu 

8. správnu radu Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o 

aby predložila na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

do 30. 06. 2017 analýzu odôvodniteľnosti existencie Spoločnosti pre rozvoj bývania 



  

v Bratislave, n. o. a prípadnej možnosti jej zrušenia, zlúčenia alebo presunu kompetencií na 

inú neziskovú spoločnosť.  

 

V zmysle bodu č. 6 uvedeného uznesenia boli predstavenstvám obchodných 

spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a. s., 

a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. a organizácie Bratislavská organizácia cestovného 

ruchu zaslané zo strany hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava oficiálne listy so 

žiadosťou, aby sa vo svojej činnosti zamerali na dosahovanie výsledkov stanovených v pre 

nich príslušných bodoch uznesenia, a zároveň aby predložili hlavnému mestu Slovenskej 

republiky Bratislave analýzu súčasného stavu vo vzťahu k bodom 2,3,4 a 5 uznesenia do 

30.06.2017.  

 

 Na základe uvedenej písomnej žiadosti hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, boli analýzy zo strany všetkých dopytovaných obchodných spoločností 

a organizácií hlavnému mestu doručené, a to nasledovne:  

 

- spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. doručila hlavnému mestu požadovanú 

analýzu súčasného stavu v zmysle bodu 6 uznesenia č. 867/2017 dňa 30.06.2017. 

 

- spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. doručila hlavnému mestu 

požadovanú analýzu súčasného stavu v zmysle bodu č. 6 uznesenia č. 867/2017  dňa 

03.07.2017.  

 

- spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a. s. doručila hlavnému mestu požadovanú 

analýzu súčasného stavu v zmysle bodu 6 uznesenia č. 867/2017  dňa 03.07.2017.   

 

- organizácia Bratislavská organizácia cestovného ruchu doručila hlavnému mestu 

požadovanú analýzu súčasného stavu v zmysle bodu 6 uznesenia č. 867/2017  dňa 

21.07.2017. 

 

Uvedené materiály budú následne použité ako podklady pri vypracovaní návrhu pravidiel 

riadenia podnikov s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle bodu č. 1 

tohto uznesenia.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh záverov: 

 

PPP žiada, aby bol materiál predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

 


