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Kód uzn: 7.4 
 
 
 
 

NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 
 

zmenu časti A bodu 2 uznesenia Mestského zastupiteľstva SR Bratislavy č. 64/2011 zo dňa 31. marca 2011 
takto: 
 
1. V časti A bod 2 znie takto: 

 „aby pred rokovaním valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti s majoritnou majetkovou účasťou 
mesta a obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. prerokoval v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy materiály, ktoré valné zhromaždenie schvaľuje podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, stanov akciovej spoločnosti a zakladateľskej listiny alebo 
spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným a v prípade obchodnej spoločnosti s minoritnou 
majetkovou účasťou mesta, aby na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy informoval o materiáloch schválených valným zhromaždením.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 
 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo") 
uznesením č. 64/2011 z 31. marca 2011 v časti A bode 2 (ďalej len „uznesenie č.64/2011“) žiada primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „primátor"), aby pred rokovaním valného zhromaždenia prerokoval 
v mestskom zastupiteľstve materiály, ktoré valné zhromaždenie schvaľuje v zmysle príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka, stanov akciovej spoločnosti a zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy 
spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Podľa ustanovení Obchodného zákonníka valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným a 
akciovej spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie") predstavuje najvyšší orgán spoločnosti, na ktorom sa 
účastnia spoločníci spoločnosti alebo akcionári, s cieľom rozhodovať o základných otázkach spoločnosti.  

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí predovšetkým schvaľovanie stanov spoločnosti a ich 
zmien, schvaľovanie ročnej účtovnej závierky (výsledkom je vyčíslenie zisku alebo straty spoločnosti), 
rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania spoločnosti, voľba a odvolanie konateľov, členov 
dozornej rady a predstavenstva spoločnosti, rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej 
formy spoločnosti, ako aj ďalšie otázky, ktoré zákon alebo stanovy, zakladateľská listina alebo spoločenská 
zmluva spoločnosti zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia samozrejme pri zohľadnení povahy 
konkrétnej obchodnej spoločnosti.  

Vychádzajúc zo skutočnosti, že valné zhromaždenie nevyvíja sústavnú činnosť, nerozhoduje 
o bežných záležitostiach spoločnosti, ale jeho zasadnutia sú predpokladané alebo sú vyvolané naliehavou 
situáciou, je možné dospieť k záveru, že príprave materiálov, ktoré majú byť prerokované na valnom 
zhromaždení venuje obchodná spoločnosť náležitú pozornosť.  

Platí všeobecná zásada, že materiály, ktoré sa predkladajú na valné zhromaždenie, sa predtým 
prerokujú a schvália v ostatných orgánoch spoločnosti (napr. v predstavenstve, v dozornej rade), prípadne 
niektoré materiály podliehajú overeniu iných orgánov (napr. audítorovi). 

Podľa ustanovení Obchodného zákonníka sa riadne valné zhromaždenie koná najmenej raz za rok, 
pričom podmienkou zvolania valného zhromaždenia je aj dodržanie lehoty na jej zvolanie, a to najmenej 15 
dní  u spoločnosti s ručením obmedzeným a najmenej 30 dní u akciovej spoločnosti. 

Vzhľadom na to, že prípravu a organizačné zabezpečenie zasadnutia valného zhromaždenia upravuje 
Obchodný zákonník a stanovy, zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva konkrétnej obchodnej 
spoločnosti, má hlavné mesto problém s praktickou realizáciou uznesenia č. 64/2011, a to v súvislosti 
s prípravou materiálov pred ich prerokovaním na valnom zhromaždení na zasadnutie mestskej rady a 
následne na zasadnutie mestského zastupiteľstva najmä u obchodných spoločností s minoritnou majetkovou 
účasťou hlavného mesta.  

Obchodné spoločnosti s minoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta sú: TEHELNÉ POLE, a.s. 
(s podielom 40%), Národné tenisové centrum, a.s. (s podielom 20,52 %), Slovenská plavba a prístavy, a.s.   
(s podielom 7,01%), České aerolínie, a.s. (s podielom 0,51%), Incheba, a.s. (s podielom 11,55%). 

Vo väčšine prípadov tieto obchodné spoločnosti zasielali hlavnému mestu ako akcionárovi pozvánky 
na valné zhromaždenie v zákonnom stanovenej minimálnej lehote, čo v praxi znamená, že materiály, ktoré 
mali byť prerokované na valných zhromaždeniach nebolo možné z časového hľadiska predložiť na rokovanie 
mestskej rady a mestského zastupiteľstva ešte pred ich prerokovaním na valnom zhromaždení. 

Z uvedeného dôvodu navrhujeme, aby sa znenie časti A bodu 2 uznesenia č. 64/2011 upravilo tak  
ako je to uvedené v návrhu uznesenia., t.j. aby u obchodných spoločností s minoritnou majetkovou účasťou 
hlavného mesta (mimo obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava a.s.) primátor informoval na 
najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy o materiáloch schválených 
valným zhromaždením. V prípade obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava a.s. (s podielom 
35%) sa bude postupovať rovnako ako u obchodných spoločností s majoritnou majetkovou účasťou hlavného 
mesta.  

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy na rokovaní dňa 12. júna 2012 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 
navrhovanú zmenu uznesenia č. 64/2011.  

 



Rôzne –  Návrh na postup pri zmenách stanov, zaklad ateľských listín alebo spolo čenských 
zmlúv v obchodných spolo čnostiach s majoritnou ú časťou mesta 

kód uzn.- 7.4 

Uznesenie č. 64/2011 
zo dňa 31. 3. 2011  

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A.  ž i a d a  

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

1. aby pred rokovaním valného zhromaždenia prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy zmenu stanov, zmenu spoločenskej zmluvy alebo zmenu zakladateľskej 
listiny akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným v spoločnostiach s majoritnou 
účasťou mesta. 

T  : trvalý 
Tk: 1x ročne 
      k 15. 9.  

2. aby pred rokovaním valného zhromaždenia prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy materiály, ktoré valné zhromaždenie schvaľuje v zmysle príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka, stanov akciovej spoločnosti a zakladateľskej listiny alebo 
spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzením. 

T  : trvalý 
Tk: 1x ročne 
      k 15. 9.  

B.  u k l a d á 

poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

predsedom dozorných rád akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným, spoločností 
s majoritnou účasťou mesta, aby ako zástupcovia mesta v obchodných spoločnostiach predkladali 
mestskému zastupiteľstvu informáciu o činnosti spoločnosti a činnosti dozornej rady. 

 
Tk: 1x ročne 

                k 30. 6. 
 
- - - 

 




