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Dôvodová správa 

 

Dňa 25.05.2017 prijalo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy uznesenie č. 867/2017, pričom v rámci bodu č. 7 tohto uznesenia požiadalo: 

 

„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.“ 

 

V zmysle bodu č. 7 uvedeného uznesenia bol predstavenstvu obchodnej spoločnosti METRO 

Bratislava, a. s. zo strany hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava  zaslaný oficiálny list so 

žiadosťou 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. 

 

 Na základe uvedenej písomnej žiadosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, bola 

požadovaná analýza zo strany obchodnej spoločnosti METRO Bratislava,               a. s. vypracovaná 

a zaslaná hlavnému mestu.  

 

Predmetná analýza odôvodnenosti existencie obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., 

a prípadnej možnosti jej zrušenia, resp. zlúčenia alebo presunu kompetencií na iné mestské spoločnosti 

alebo organizácie tvorí prílohu tohto materiálu.  

  

 Plnenie bodov 2,3,4,5,6 tohto uznesenia bolo Mestskému zastupiteľstvu  hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy vykázané prostredníctvom informačného materiálu s názvom 

„Informačný materiál k plneniu bodu 6. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava č. 867/2017 vo veci vypracovania analýz súčasného stavu vo vzťahu k 

bodom 2,3,4 a 5 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 

č. 867/2017, zo strany spoločností Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Dopravný podnik Bratislava, 

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

cestovného ruchu“, ktorý bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 28.09.2017. 

 

  Plnenie bodu 8 tohto uznesenia bolo Mestskému zastupiteľstvu  hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy vykázané prostredníctvom informačného materiálu s názvom „Informácia 

o neziskovej organizácii SRBB a prípadnej možnosti jej zrušenia, zlúčenia alebo presunu kompetencií 

na inú neziskovú spoločnosť v zmysle uznesenia č. 867/2017 bod 8, MsZ“ ktorý bol predložený na 

rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 09.11.2017. 



  

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 637/2018 zo dňa 08. 02. 2018 Mestská 

rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

prerokovať informačný materiál k plneniu bodu č. 7 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 867/2017  zo dňa 25.05.2017 vo veci vypracovania 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. 














