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Kód uznesenia: ......... 

 

Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom 
Olejkárska 1, Bratislava, IČO: 00492736 

A. schvaľuje odvolanie 
zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade tejto obchodnej spoločnosti: 
Jána Budaja 
Gabriely Ferenčákovej 
 

B. schvaľuje 
za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade tejto obchodnej 
spoločnosti: 
Richarda Mikulca 
Milana Vetráka 
 

C. poveruje 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. pri 
výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny 

T: do 30. 11. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské 
zastupiteľstvo“) je v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), 
§ 11 ods. 5 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom 
meste“) a v zmysle čl. 7 ods. 6 písm. i) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vyhradené okrem 
iného aj zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať 
zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do ich štatutárnych a kontrolných orgánov. 

Predkladaný materiál je rovnako v súlade s § 17 ods. 5 písm. d) 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, podľa 
ktorého na výkon práv hlavného mesta primátorom, pokiaľ ide o vymenovanie členov 
štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osôb, akou je aj Dopravný podnik Bratislava, 
akciová spoločnosť, vyžaduje sa predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom, 
pričom mestské zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov hlavného mesta do týchto orgánov. 

K personálnym zmenám v dozornej rade Dopravného podniku Bratislava, akciovej 
spoločnosti dochádza po dohode medzi poslaneckými klubmi mestského zastupiteľstvo na 
návrh dotknutých poslaneckých klubov tohto zastupiteľstva, ktorých sú osoby uvedené 
v bodoch A. a B. uznesenia členmi. 


