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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie  

 

materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti  METRO 

Bratislava a.s. dňa 26. júna 2012: 
 
1. Informácia o: 

-  výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za rok 2011, 

-  obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2012 

2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 s Výročnou správou za rok 2011 

3. Schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2011 

4. Správa o činnosti dozornej rady 

5. Schválenie audítora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 



  

Dôvodová správa 
 
 

Obchodná spoločnosť METRO Bratislava a.s. so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava, 

ktorej je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava jedným z akcionárov (s podielom 66,00%), 

zvolala riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. júna 2012 o 11,00 hod. v sídle 

spoločnosti.  

 

 

Predmetom rokovania tohto valného zhromaždenia boli  

• informácia o: 

- výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za rok 2011, 

      - obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2012 

• schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 s Výročnou správou za rok 

2011 

• schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2011 

• správa o činnosti dozornej rady 

• schválenie audítora. 

 

 

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. bola založená za účelom prípravy, realizácie a prípravy prevádzky 

nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a vykonáva najmä nasledovné činnosti: 

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti – veľkoobchod, kúpa tovaru za 

účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod, sprostredkovateľská činnosť, 

inžinierska činnosť okrem vybratých činností v stavebníctve, činnosť stavebného dozoru, pozemné 

stavby, dopravné stavby – pozemné a miestne komunikácie, koľajová doprava a vykonávanie 

komplexnej projektovej činnosti. 

 

 

Za rok 2011 vykázala spoločnosť METRO Bratislava a.s. stratu vo výške 384.214,56 EUR.  

 

 

Predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti METRO Bratislava a.s. navrhuje ponechať dosiahnutý 

hospodársky výsledok – stratu 384.214,56 EUR ako neuhradenú stratu minulých rokov. 

 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy na rokovaní dňa 12.6.2012 odporučila Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie materiály, ktoré boli prerokované na riadnom 

valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. dňa 26.6.2012.  

 

Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti DPB, a.s. sa 

predkladajú na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s jeho 

uznesením č. 64/2011 (časť A. bod 2.) zo dňa 31.3.2011.    

 
 

 



Informácia o výsledkoch podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti 

METRO Bratislava a.s. za rok 2011 

 

 

A. Činnosť spoločnosti v roku 2011 

 Podnikateľská činnosť spoločnosti METRO Bratislava a.s. sa odvíja od Zmluvy z 8. júla 

1998 uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislava a obchodnou spoločnosťou METRO 

Bratislava a.s. Touto zmluvou mesto Bratislava postúpilo na METRO Bratislava a.s. a METRO 

Bratislava a.s. prevzalo práva a povinnosti vyplývajúce z prípravy, realizácie a prípravy 

prevádzky nosného systému mestskej hromadnej dopravy a mestským rozpočtom na to 

určených finančných prostriedkov.  

 Dodatkom č. 3 boli v nadväznosti na existujúce právne vzťahy medzi Zmluvnými 

stranami v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy č. 

402/2008 zo dňa 30.4.2008 ďalej špecifikovaný a kvantifikovaný predmet Zmluvy. 

  Spoločnosť METRO Bratislava a.s. spolu so svojou dcérskou spoločnosťou METRO 

Investing s.r.o. v roku 2011 v súlade s Dodatkom č.3 k Zmluve zo dňa 8.7.1998 zabezpečovala 

pre Hlavné mesto SR Bratislava prípravu a realizáciu stavieb MS MHD, prevádzkový úsek 

Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, vrátane jeho I. časti – Bosákova ulica – 

Šafárikovo námestie.  

 Spoločnosť v priebehu roka 2011 zabezpečila vykonanie najmä týchto prác : 

I.  Q 2011 

-   zabezpečenie stavebných prác v súvislosti s odovzdaním lávky pre peších na Starom 
moste do opätovnej prevádzky (oplotenie, dopravné značenie, oprava drevenej 
podlahy), 

-  vykonanie hlavnej prehliadky mosta pre lávku pre peších, 

-   zabezpečenie vyjadrení od dotknutých organizácii k DSP stavby Nosný systém 
Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 
1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie, 

-   konzultácie s prof. Ing. Peter Turček, PhD. ohľadne zakladania Starého mosta, 

-   pracovné rokovania k vypracovaniu DVZ stavby Nosný systém Mestskej hromadnej 
dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 1. časť Bosákova 
ulica - Šafárikovo námestie, 

-   obstaranie realizačnej dokumentáciu stavby (RDS) NS MHD, prevádzkový úsek 
Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ul. – Šafárikovo nám., Starý most 
cez Dunaj – odstránenie oceľovej nosnej konštrukcie, 



-   príprava podkladov pre rokovania s konzultačnou spoločnosťou Jaspers pre možnosť 
získania nenávratných finančných prostriedkov z OPD, 

-   pracovné rokovania k vypracovaniu DUR stavby Nosný systém Mestskej hromadnej 
dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 2. časť Bosákova 
ulica – Janíkov dvor, 

-   zabezpečenie podkladov pre zmenu územného plánu z titulu stavby NS MHD, 
prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 

-   príprava materiálov na zasadania mestského zastupiteľstva, 

-   zabezpečenie odstránenia a preložiek zvyšných inžinierskych sietí na Starom moste, 

-   zabezpečenie kontrolných geodetických meraní Starého mosta, 

-   pravidelná mesačná kontrola a obhliadka staveniska Starého mosta, 

-   pravidelná údržba koridoru NS MHD (kosenie, čistenie). 

 

II. Q 2011 

-   zabezpečenie vyjadrení od dotknutých organizácii k DSP stavby Nosný systém  
Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 
1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie 

-   pracovné rokovania k vypracovaniu DVZ stavby Nosný systém Mestskej hromadnej 
dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 1. časť Bosákova 
ulica - Šafárikovo námestie 

-   obstaranie realizačnej dokumentáciu stavby (RDS) NS MHD, prevádzkový úsek 
Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ul. – Šafárikovo nám., Starý most 
cez Dunaj – odstránenie oceľovej nosnej konštrukcie 

-   príprava podkladov pre rokovania s Jaspers a Cowi pre možnosť získania 
nenávratných finančných prostriedkov z OPD  príprava materiálov na zasadania 
mestského zastupiteľstva, 

-   zabezpečenie kontroly lodnej signalizácie na Starom moste, 

-   pravidelná mesačná kontrola a obhliadka staveniska Starého mosta, 

-   pravidelná údržba koridoru NS MHD (kosenie, čistenie, deratizácia). 

 

III. Q  2011 

- zabezpečenie vyjadrení od dotknutých organizácii k DSP stavby Nosný systém 
Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 
1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie, 

- pracovné rokovania k vypracovaniu DVZ stavby Nosný systém Mestskej hromadnej 
dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 1. časť Bosákova 
ulica - Šafárikovo námestie, 

- príprava materiálov na zasadania mestského zastupiteľstva, 



- pravidelná mesačná kontrola a obhliadka staveniska Starého mosta, 

- pravidelná údržba koridoru NS MHD (kosenie, čistenie, deratizácia). 

 

IV. Q 2011 

-   podanie žiadosti na vydanie SP stavby Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, 
prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 1. časť Bosákova ulica - 
Šafárikovo námestie a zabezpečenie doplnenia požiadaviek stavebných úradov, 

-   pracovné rokovania k vypracovaniu DVZ stavby Nosný systém Mestskej hromadnej 
dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 1. časť Bosákova 
ulica - Šafárikovo námestie, 

-   pracovné rokovania k vypracovaniu DSZ stavby Nosný systém Mestskej hromadnej 
dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 

-   zabezpečenie vydania protokolu štátnej expertízy stavby Nosný systém Mestskej 
hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 

-   príprava materiálov na zasadania mestského zastupiteľstva, 

-   pravidelná mesačná kontrola a obhliadka staveniska Starého mosta, 

-   pravidelná údržba koridoru NS MHD (kosenie, čistenie). 
 

 Popri týchto činnostiach spoločnosť v roku 2011 zabezpečila nasledovne rozhodnutia, 

povolenia a stanoviská : 

a) Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Mestskou časťou Bratislava  Petržalka 

- Č. j. UKSP 3521-TX1/2010-Kb-34 zo dňa 29.10.2010 – právoplatné dňa 07.01.2011. 
 

b)  Stavebné povolenia 

- Stavebné povolenie vydané Bratislavským samosprávnym krajom, ako špeciálnym 

stavebným úradom pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby na 

dráhe – č. j. 100716/2012-DP/8 vydané dňa 9.3.2012, právoplatné dňa 10.4.2012, 

- Stavebné povolenie vydané Krajským úradom životného prostredia, odd. štátnej 

vodnej správy – vodoprávne rozhodnutie vydané dňa 27.12.2011, č. j. ZPS 

20/01609- GGL- právoplatné dňa 18.1.2012, 

- Stavebné povolenie vydané Hlavným mestom SR Bratislava, ako Špeciálnym 

stavebným úradom pre cesty a komunikácie I. a II. triedy – zn. MAGS SSU 

30696/2012/53675-6  vydané dňa 09.03.2012, právoplatné dňa 10.4.2012, 

- Stavebné povolenie vydané MČ Bratislava - Petržalka, ako stavebným úradom I. 

stupňa – č. UKSP 19424 TX1/2012-Mt-37 vydané dňa 09.03.2012, právoplatné dňa 

11.4.2012, 



- Stavebné povolenie, vydané Obvodným úradom životného prostredia v Bratislave, 

ako orgánom štátnej vodnej správy a špeciálnym stavebným úradom pre vodné 

stavby – pre mestskú časť Staré Mesto, č. ZPS2012/00339/SVEI.-3667 vydané dňa 

30.3.2012 , 

- Stavebné povolenie vydané Obvodným úradom životného prostredia v Bratislave, 

ako orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby - pre 

mestskú časť Petržalka - č. ZPS 2012/00355/SOJ/V-3645 vydané dňa 13.03.2012, 

právoplatné dňa 3.4.2012. 

 

c) Iné rozhodnutia 

- Povolenie zvláštneho užívania diaľnice D1  v úseku km 2,557 mostu ev. č. D1 – 007, 

vydané Ministerstvom dopravy a regionálneho rozvoja SR č. 

17761/2011/SCDPKaIP/33839, vydané dňa 29.6.2011, 

- Súhlas na výrub stromov a krovinatého porastu vydané MČ Bratislava - Petržalka, 

ako orgánom štátnej správy v I. stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny, zn. 

2010/1095/13-Je/Ro, vydané dňa 11.10.2010 právoplatné dňa 15.10.2010, 

- Súhlas na výrub stromov a krovinatého porastu vydané MČ Bratislava – Staré 

Mesto, ako orgánom štátnej správy v I. stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny, 

č. 653/10167/2010/URS/Rap, vydané dňa 2.3.2009 právoplatné dňa 06.04.2010. 

 

d) Záväzné stanoviská 

- Súhlas na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy a sčasti v obvode dráhy, 

vydaný Úradom pre reguláciu železničnej dopravy, č. 1197/2012-S4/J-Sú dňa 

07.03.2012, 

- Súhlas s návrhom na územné konanie, vydané Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, č. HŽP/825/2010, vydané dňa 15.03.2010, 

- Súhlas s návrhom na stavebné konanie, vydané Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, č. HŽP/003670/2012 zo dňa 31.01.2012, 

- Schválenie dokumentácie pre územné rozhodnutie, vydané Krajským 

pamiatkovým úradom pod č. k. Ba-10/84-2/271/Fe dňa 25.01.2010, 

- Schválenie dokumentácie pre stavebné povolenie, vydané Krajským pamiatkovým 

úradom pod č. k. Ba-12/113-2/213/FER dňa 24.01.2012, 



- Záväzné stanovisko k PD pre stavebné povolenie, vydané Obvodným úradom 

Bratislava, odborom civilnej ochrany a krízového riadenia, č. OKR-0687/2011/2, zo 

dňa 20.01.2011, 

- Záväzné stanovisko k investičnej činnosti, vydané Hlavným mestom SR Bratislava, 

č. MAGS ORM 33029/357022/2010 zo dňa 10.02.2010, 

- Záväzné stanovisko k investičnej činnosti, vydané Hlavným mestom SR Bratislava, 

č. MAGS ORM 59911/419965/2011 dňa 16.11.2011. 

 

 

Vzhľadom k tomu, že Hlavné mesto získalo možnosť spolufinancovať realizáciu 

predmetnej časti NS MHD z prostriedkov Kohézneho fondu EÚ na základe zaradenia projektu 

„Koľajové prepojenie mestskej časti Petržalka s centrom mesta“ medzi tzv. veľké projekty 

Operačného programu doprava na roky 2007 – 2013 a zaradenia hlavného mesta 

oprávnených žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku na realizáciu 

aktivít tohto projektu bolo nutné upraviť niektoré existujúce právne vzťahy medzi hlavným 

mestom a spoločnosťou METRO Bratislava a.s., ktoré sa týkajú realizácie predmetnej časti NS 

MHD tak, ako vyplývajú zo zmluvy zo dňa 8. júla 1998, v znení dodatku č. 3 zo dňa 20. marca 

2009.        

K týmto úpravám sa koncom roka 2011 začali prípravné práce na Dodatku č. 4 k 

Zmluve zo dňa 8.  júla 1998 uzatvorenej medzi Mestom Bratislava a Metrom Bratislava a.s..   

Spoločnosť v roku 2011 nevykonávala práce pre iné subjekty a mimo príjmov z prác na 

NS MHD boli jedinými príjmami prenájmy kancelárskych priestorov a pozemkov pod 

reklamnými plochami. 

Výsledky podnikateľskej činnosti spoločnosti sú úmerné finančnému zabezpečeniu 

projektu a sú podrobne zdokumentované vo Výročnej správe spoločnosti za rok 2011. 

 

 

B.  Financovanie  

Zabezpečenie finančných prostriedkov zo strany Hlavného mesta SR Bratislava pre 

stavbu „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor- Šafárikovo námestie, 1.časť 

Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“  v roku 2010 súviselo s prijatým Uznesením č. 

1087/2010 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. septembra 2010, 

týkajúceho sa  zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2010 v časti Nosný 

dopravný systém zo 6 mil. € na 2,429 mil. €. 



V záujme zníženia možných sankcií zo strany dodávateľov a v súlade s Uznesením 

mestského zastupiteľstva č. 1213/2010 zo dňa 4.11.2010 zástupcovia spoločnosti 22.12.2010 

podpísali s Tatra bankou, a.s. Zmluvu o splátkovom úvere č. 956/2010 vo výške 1,5 mil. €. 

Úver bol splatný v troch splátkach do 30.11.2011. 

 Keďže Mesto Bratislava napriek predkladaným požiadavkám plnilo predmet zmluvy len 

čiastočne, bolo, v súlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva, nutné pristúpiť k riešeniu, 

ktorým bolo  prefinancovanie úveru v Tatra banke Československou obchodnou bankou. a.s. 

Ku koncu roka boli, tak isto v ČSOB, prijaté ďalšie dva úvery. Zoznam všetkých úverov 

k 31.12.2011 je uvedený v tabuľke: 

 

Banka 
Československá 

obchodná banka, a.s. 

Československá 

obchodná banka, a.s. 

Československá 

obchodná banka, a.s. 

Zmluva 
Zmluva o účelovom 

úvere č.5333/11/44676 

Zmluva o účelovom 

úvere č. 6734/11/44676 

Zmluva o 

kontokorentnom úvere 

č. 6735/11/44676 

Predmet 

úveru 

Financovanie 

prípravných prác a 

projektovej 

dokumentácie k 

projektu NS MHD 

Financovanie 

prípravných prác a 

inžinierskej 

dokumentácie k 

projektu NS MHD 

Na krytie prechodného 

nedostatku peňažných 

prostriedkov. 

Výška úveru 1 500 000,00 € 6 640 000,00 € 500 0,00 € 

 

 

C. Stav majetku spoločnosti  

 Majetok spoločnosti pri vlastnom imaní spoločnosti vo výške 16.113.195 € , 

záväzkoch spoločnosti vo výške 38.533.958 € a časovom rozlíšení 267 € je na základe 

účtovnej uzávierky vyčíslený vo výške 54.647.420 €. Tento majetok tvorí :  

 

Označenie Názov položky 
Stav k 31.12.2010   

(v €) 

Stav k 31.12.2011   

(v €) 

 MAJETOK SPOLU 54.056.578 54.647.420 

A. Neobežný majetok 51.123.269 51.079.742 



A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok 51.058.491 51.031.571 

A.III. Dlhodobý finančný majetok 64.778 48.171 

B. Obežný majetok 2.870.798 3.537.025 

B.I. Zásoby 1.940.427 1.414.471 

B.II. Dlhodobé pohľadávky 0 0 

B.III. Krátkodobé pohľadávky 578.069 2.116.652 

B.IV. Finančné účty 352.302 5.902 

C. Časové rozlíšenie 62.511 30.653 

 VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 54.056.578 54.647.420 

A. Vlastné imanie 16.514.017 16.113.195 

A.I. Základné imanie 15.243.200 15.243.200 

A.II. Kapitálové fondy -35.554 -52.161 

A.III. Fondy zo zisku 359.840 359.840 

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých 

rokov 

1.406.890 946.531 

A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie 

-460.359 -384.215 

B. Záväzky 37.542.561 38.533.958 

B.I. Rezervy 7.317 8.521 

B.II. Dlhodobé záväzky 4.532 804 

B.III. Krátkodobé záväzky 36.030.712 35.902.723 

B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 

B.V. Bankové úvery 1.500.000 2.621.910 

C. Časové rozlíšenie 0 267 

 



 

 Majetok spoločnosti k 31.12.2011 sa zvýšil z 54.056.578 € (rok 2010) na 54.647.420 €, 

čo predstavuje nárast o 590.842 €.  
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Informácia o obchodnom pláne a finančnom rozpočte               

METRO Bratislava a.s. na rok 2012 

 
 

1.  Východiská spracovania podnikateľského plánu na rok 2012 

 

Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2012 popri uvedenom je zostavený na základe 

týchto informácií a predpokladov : 

 

a) Zmluva zo dňa  8. júla 1998, ktorú uzatvorilo Hlavné mesto SR Bratislava 

s obchodnou spoločnosťou METRO Bratislava a.s. Touto zmluvou mesto Bratislava 

postúpilo na METRO Bratislava a.s. a METRO Bratislava a.s. prevzalo práva 

a povinnosti vyplývajúce z prípravy, realizácie a prípravy prevádzky nosného 

systému mestskej hromadnej dopravy a mestským rozpočtom na to určených 

finančných prostriedkov. 

b) Dodatok č. 3 k hore uvedenej Zmluve. Týmto dodatkom bol špecifikovaný 

a kvantifikovaný predmet Zmluvy a teda ďalšia špecifikácia postúpených práv 

a povinností vyplývajúcich z prípravy, realizácie a prípravy prevádzky nosného 

systému MHD v Bratislave. 

c) Výsledky hospodárenia v roku 2010 a finančné výsledky spoločnosti k 31.11.2011. 

d) Rozpočet Hlavného mesta SR Bratislava na rok 2012 a výhľad na ďalšie roky. 

e) Zámery Hlavného mesta SR Bratislava v oblasti realizácie NS MHD Bratislava. 

 

2.  Finančný plán 

 

a)  Očakávané výsledky hospodárenia 

 

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. predpokladá v roku 2012 nasledujúce výsledky 

hospodárenia : 

 

 
Skutočnosť 

k 31.12.2010 

Skutočnosť 

k 31.12.2011 
Plán 2012 

Výnosy 5.884.451,55 € 1.579.168,34 € 12.809.282 € 

Náklady 6.344.810,25 € 1.963.382,90 € 12.740.966 € 

HV (+zisk/-strata) - 460.358,70 € - 384.214,56 € 68.316 € 
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Plánované výsledky hospodárenia sú zabezpečené týmto predpokladaným 

personálnym obsadením : 

  

a) V spoločnosti je zamestnaných 10 pracovníkov, z toho sú 2 pracovníčky na materskej 

dovolenke. V priebehu roka sa predpokladá príchod jednej pracovníčky z materskej 

dovolenky. 

b) Orgány spoločnosti :  7 členov predstavenstva a 9 členov dozornej rady 

c) V roku 2012 sa neplánuje zvýšenie počtu zamestnancov ani plošné zvýšenie miezd. 

 

 

 

b) Plán výnosov 

 

V roku 2012 sa predpokladajú tržby najmä z týchto aktivít spoločnosti : 

a)  Príprava NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. v Bratislave, 1. 

časť Šafárikovo nám. - Bosákova ul. – objednávateľ Hlavné mesto SR Bratislava 

b) Príprava NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 2.časť Bosákova 

ul. - Janíkov dvor – objednávateľ Hlavné mesto SR Bratislava 

c) Realizácia NS MHD 

d) Ostatná externá činnosť – iná inžinierska činnosť 

e) Prenájmy : 

- Nájom pozemkov 

- Nájom parkoviska 

- Nájomné za prenájom nebytových priestorov 

 

Realizácia plánovaných činností je závislá od získania nenávratných finančných 
prostriedkov na projekt Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy (NS MHD) mesta 
Bratislavy a regiónu Bratislavy, Hlavná stanica - Janíkov dvor, 1. časť  Šafárikovo nám. - 
Bosákova ul. z Operačného programu doprava 2007 - 2013, 4. prioritná os - Infraštruktúra 
integrovaných dopravných systémov, Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných 
systémov bude hlavné mesto SR Bratislava. 

S týmito prostriedkami sa počíta pri rozbehnutí prác na realizácii projektu v 2. polroku 

2012. 
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Štruktúra výnosov : 

 

  Položka Účet 
Skutočnosť 

2010 
Skutočnosť k 
30.11.2011 

Návrh 
plánu 2012 

TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB 602 3 366 926,48 561 943,03 12 496 532 

  ZV  opravy a údržba ostatná - koridor 100     327 920 

  
ZV  tržby z predaja služieb - IČ M 
príprava 

100     360 030 

  
ZV  tržby z predaja služieb - 
dodávatelia príprava  

100 3 214 240,18 444 166,70 4 185 940 

  
ZV  tržby za prefakturáciu úrokov z 
úveru (6,6) 

100     237 660 

  
ZV  tržby za prefakturáciu úrokov z 
úveru (1,5) 

100     35 770 

  
ZV  tržby z predaja služieb - IČ M 
realizácia 

100     63 050 

  
ZV  tržby z predaja služieb - 
dodávatelia realizácia 

100     6 500 000 

  
ZV  tržby z predaja služieb - IČ MI 
príprava 

200     418 000 

  
ZV  tržby z predaja služieb - IČ MI 
realizácia 

200     115 700 

  tržby za nájom nebytových priestorov 300 115 856,81 110 879,42 61 690 

  tržby za prenájom pozemkov 310 31 476,83 1 589,44 59 716 

  tržby za parkovanie 400 5 063,71 5 307,47 6 056 

  tržby ostatné 900 288,95   125 000 

ZMENA STAVU NEDOKONĆENEJ 
VÝROBY 

611    1 920 852,58   0 

TRŽBY Z PREDAJA NIM A HIM 641 595 611,90 1 777,33 312 750 

  hmotný majetok 200   1 777,33 0 

  tržby z predaja pozemkov 700 595 611,90   312 750 

OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY 648    425,55 2 070,81 0 

  ostatné prevádzkové výnosy 100 425,55 2 070,81 0 

BANKOVÉ ÚROKY 
662   
100 

635,04 43,08 0 

  VÝNOSY CELKOM *** 5 884 451,55 565 834,25 12 809 282 
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c) Plán nákladov 

 

Plán na rok 2012 očakáva náklady vo výške 12.740.966 € 

 

Náklady spoločnosti možno rozdeliť na dve skupiny nákladov : 

 

1) Bežné prevádzkové náklady vyplývajúce z bežnej činnosti spoločnosti v objeme 

919.976 €. 

2) Náklady týkajúce sa zákazkovej výroby – náklady subdodávateľov v objeme 

11.820.990 € 

 

 

Štruktúra nákladov : 

 

  Položka Účet 
Skutočnosť 

2010 
Skutočnosť k 
30.11.2011 

Návrh plánu 
2012 

Spotreba materiálu 501 7 856,24 6 690,95 9 950 

Spotreba energie 502 22 509,38 23 114,83 30 490 

Opravy a udržiavanie 511 407 847,15 122 412,10 373 920 

Cestovné 512 27,70 81,47 3 350 

Reprezentačné 513 1 200,08 672,55 1 200 

Ostatné služby 518 4 780 234,94 1 011 685,80 11 432 196 

Osobné náklady * 373 786,08 248 841,93 324 335 

Dane a poplatky * 88 341,99 13 591,63 11 920 

Iné prevádzkové náklady * 579 632,62 1 296,74 212 670 

Odpisy 551 69 363,32 18 684,93 45 000 

Úroky 562    2 728,45 1 122,39 273 430 

Ostatné finančné náklady 568 9 697,27 36 172,53 22 505 

  NÁKLADY CELKOM *** 6 344 810,25 1 484 367,85 12 740 966 
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Najväčšou skupinou nákladov mimo uvedených nákladov sú ostatné služby, ktorých 

skladba je nasledovná : 

 

 

  Položka Účet 
Skutočnosť 

2010 

Skutočnosť k 

30.11.2011 

Návrh 

plánu 2012 

OSTATNÉ  SLUŽBY 518 4 780 234,94 1 011 685,80 11 432 196 

  poštovné 100 236,92 292,65 300 

  spoje 200 11 747,81 8 860,82 9 000 

  nájomné, sprostredkovanie, provízie 300 705,18 1 178,78 1 020 

  nájomné - priestory 310   320,46 0 

  nájomné - predložky 320 381,50   0 

  prenájom obrazov 320 350,00   0 

  sprostredkovanie 330   197,87 0 

  poplatky za služby - stravné lístky 340 445,32 264,24 396 

  stráženie 350 55 211,00 43 478,40 43 920 

  
uprat., pranie, čistenie, dezin., odvoz 
DO, požiarne 

400 12 141,22 10 232,00 14 400 

  
preklady, písanie, rozmnožovanie, 
fotenie 

500 9 978,16 1 735,02 3 350 

  
reklama, propagácia, inzercia, 
výstavy, kurzy, školenia 

600 1 450,82 2 502,50 3 000 

  služby právne, účtovné, poradenstvo 700 239 238,20 45 299,93 32 670 

  
poplatky rozhlas, TV, parkovanie, 
skladné, stočné 

800 5 077,63 3 139,76 3 000 

  
odpisy drobného nehmotného 
majetku 

850 1 380,68 1 613,16 1 500 

  reklamácie Most Košická 930 2 197,60   0 

  ZV ostatné náklady  964     100 000 

  
ZV  nákup služieb - dodávatelia 
príprava  

973 113 475,21 131 937,44 4 185 940 

  ZV  nákup služieb - IČ MI príprava 974 2 082 249,74 176 469,77 418 000 

  ZV  nákup služieb - IČ MI realizácia 977 2 192 998,00 517 489,10 115 700 

  
ZV  nákup služieb - dodávatelia 
realizácia 

      6 500 000 

  ZV  Starý most - ostatné náklady 979 50 754,28 66 657,70 0 

  služby daňovo neuznané 999 215,67 16,20 0 
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Na výšku výnosov a nákladov spoločnosti bude mať vplyv podpísaný Dodatok č. 4 

k základnej Zmluve, ktorým sa upravili niektoré vzťahy medzi mestom a spoločnosťou. Tento 

vplyv bude predmetom úpravy plánu. Týka sa to najmä účtovania dodávateľských faktúr 

v spoločnosti METRO Bratislava a.s. (náklady subdodávateľov a ich prefakturácia). Tieto 

faktúry budú v zmysle Dodatku č. 4 súčasťou účtovníctva mesta a spoločnosť METRO 

Bratislava a.s. v rámci vykonávanej inžinierskej činnosti bude tieto faktúry verifikovať. 

 

















































































































Materiál k bodu č. 5 – schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2011 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh na schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2011 

 

Valné zhromaždenie schvaľuje dosiahnutý hospodársky výsledok spoločnosti METRO 

Bratislava a.s. za rok 2011, stratu -384,214,56 €, a túto ponechať ako neuhradenú stratu 

minulých rokov. 





Materiál k bodu č. 7 – schválenie audítora 
 
 
 
 
 
 
 
Podľa ust. § 19 ods. 2, veta prvá  zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  audítora účtovnej 
jednotky v akciovej spoločnosti  schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie.  
  
Na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 25.06.2009  bol uznesením č. 10 audítor 
schválený na roky 2009, 2010, 2011   a to spoločnosť  Svetlík- auditreal, s.r.o.,Hrobákova 1, 
851 02 Bratislava, IČO:  43 929 478, OR OS Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 52108/B na roky 2009, 
2010, 2011. 
  
Predstavenstvo   predkladá   valnému zhromaždeniu  návrh na schválenie  audítora na rok 
2012 spoločnosť D.M.K. AUDIT s.r.o. so sídlom Špitálska 53,  Bratislava, IČO 35727080, 
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 15499/B,  na 
základe odporúčania dozornej rady  akciovej spoločnosti  prijatého uznesenia  DR č. 
08/0512  dňa 03.05.2012 
 


























