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      Materiál obsahuje:  
1.  Informáciu o činnosti akciových   
     spoločností a spoločností s ručením  
     obmedzeným s majoritnou účasťou 
     hlavného mesta SR Bratislavy za  
     rok 2011, ktorých predsedovia  
     dozorných rád sú poslanci  
     Mestského zastupiteľstva hlavného 
     mesta SR Bratislavy 

       2. Uznesenie MsZ č. 64/2011 časť B 
           zo dňa 31. 3. 2011 
       3. Uznesenie komisie MsZ zo dňa  
           12. 6. 2012 
      

 
Predkladatelia:  
Ing. Anna Reinerová, v. r.   
poslankyňa MsZ, 
predsedníčka dozornej rady KSP, s. r. o., 

Ing. Milan Černý, v. r.  
poslanec MsZ, 
predseda dozornej rady OLO, a. s., 

Mgr. Jozef Uhler, v. r.  
poslanec MsZ, 
predseda dozorne rady DPB, a. s., 
 
Zodpovední:  
Ing. Anna Reinerová, v. r.   
poslankyňa MsZ, 
predsedníčka dozornej rady KSP, s. r. o., 

Ing. Milan Černý, v. r.  
poslanec MsZ, 
predseda dozornej rady OLO, a. s., 

Mgr. Jozef Uhler, v. r.   
poslanec MsZ, 
predseda dozorne rady DPB, a. s., 
 
Spracovatelia:  
po vecnej stránke 
plnitelia úloh uvedení v informácii 
 
po formálnej stránke: 
Mgr. Daniela Furgaláková, v. r.  
organizačné oddelenie  
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Kód uzn.: 7. 4 

                       7. 4. 15 
                             7. 4. 14  
                                                                                                     7. 4. 3 

 
 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
berie na vedomie 

 
 

informáciu  o  činnosti   akciových   spoločností   a   spoločností   s   ručením obmedzeným 
s majoritnou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011, ktorých predsedovia dozorných 
rád sú poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
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Dôvodová správa 
 
 

         Spracovanie predmetných informácií a ich predloženie Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy vyplýva z uznesenia mestského zastupiteľstva č. 64/2011 časť C zo dňa 31. 
3. 2011 (príloha). 
 
Predsedovia dozorných rád v obchodných spoločnostiach s majoritnou účasťou hlavného mesta 
SR Bratislavy z radov poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sú: 
 
Kovospracujúci podnik, s. r. o.   Ing. Anna Reinerová 
Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.   Ing. Milan Černý 
Dopravný podnik Bratislava, a. s.   Mgr. Jozef Uhler 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.  Ing. Milan Šindler 
 
 
 V prípade Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., bolo organizačnému oddeleniu 
magistrátu oznámené predsedom dozornej rady, poslancom mestského zastupiteľstva Ing. 
Milanom Šindlerom, že predmetná výročná správa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., za 
rok 2011 komplexne s výrokom audítora bude predložená predstavenstvu na prerokovanie 
dozornej rady až 21. 6. 2012, čiže predmetnú správu  bude možné  doručiť na magistrát následne 
po  21. 6. 2012, čiže po expedícii materiálov na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa 
koná dňa 27. a 28. 6. 2012. Skorší termín odovzdania správy neumožňuje stále prebiehajúce 
hľadanie optimálneho riešenia pre účtovné odpisovanie líniových stavieb medzi Bratislavskou 
vodárenskou spoločnosťou, a. s., a audítorom.  
 
 Doplnenie tohto informačného materiálu bude doručené poslancom mestského 
zastupiteľstva v náhradnom termíne pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, ktoré sa koná v 
dňoch 27. a 28. 6. 2012.   
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KSP, s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava 
 
Materiál na zasadnutie riadneho valného zhromaždenia v roku 2012. 
 
 
 
 
 
 
 

SPRÁVA DOZORNEJ RADY  
spolo čnosti K S P, s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava 

 
 ZA ROK 2011 

 
    
 
                     
Predkladatelia :  Ing. Anna Reinerová 
   RNDr. Matra Černá 
   PhDr. Ľudmila Farkašovská 
 
Bratislava 20. 3. 2012 
Dozorná rada počas hospodárskeho roka 2011 skúmala konanie konateľov spoločnosti, 
zúčastňovala sa niektorých zasadnutiach konateľov spoločnosti, pričom sa oboznamovala 
s problémami ale aj s celkovým hospodárením  spoločnosti v priebehu roka 2011.  Preskúmala 
riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2011 a na spoločnom rokovaní s konateľmi spoločnosti 
KSP, s.r.o.  dňa 20.3.2012, prerokovala jej výsledky. Na základe tohto a v zmysle požiadaviek 
obchodného zákonníka, predkladá dozorná rada valnému zhromaždeniu svoju správu za rok 2011. 
 
Návrh uznesenia :  
 
 
Valné zhromaždenie berie na vedomie „Správu dozornej rady za rok 2011 “ spoločnosti KSP, 
s.r.o.,  Vajnorská č. 135,  Bratislava. 
 
bez pripomienok 
 
 
 
 
 
Hlasovanie: 
Za:        100% 
Proti:     
Zdržal sa:  

 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 
 
 
 

Správa dozornej rady za rok 2011 
 
V zmysle obchodného zákonníka, § 138, odsek č. 1, písmeno d, podáva dozorná rada spoločnosti 
KSP,s.r.o. valnému zhromaždeniu, ktoré v zmysle § 132 obchodného zákonníka vykonáva jediný 
spoločník, Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom HM SR Bratislava. správu za rok 
2011. 
 
Dozorná rada spoločnosti KSP,s.r.o. pracovala v zložení :  
    Ján  BUDAJ – predseda 
    Ing. Peter HANULÍK – člen 
    Ing. Peter LENČ – člen.  
a od 5.8.2011 v zložení : 
    Ing. Anna Reinerová – predseda 
    RNDr. Marta Černá – člen 
    PhDr. Ľudmila Farkašovská - člen 
 
Na zasadnutiach sa aktívne zúčastňovali všetci členovia dozornej rady. 
 
Zasadnutia dozornej rady sa konali v pravidelných štvrťročných intervaloch samostatne, ale aj na 
spoločných zasadnutiach s konateľmi spoločnosti. Na zasadnutiach sa prerokovávali okrem 
otvorených otázok spoločnosti aj plnenie plánov hospodárenia, opráv a údržby a investícií 
spoločnosti ako aj finančná situácia, záväzky a pohľadávky spoločnosti. Konatelia predkladali 
schválené plány opráv, údržby a investícií na oboznámenie dozornej rady a tie boli následne 
dozornou radou prerokované.  
 
Financie :  
Dozorná rada sa podrobne zaoberala stavom finančných prostriedkov spoločnosti, ich použitím, 
Dozorná rada hodnotila veľmi pozitívne, že spoločnosť opakovanými úložkami v DEXIA, banke 
získala ďalšie zdroje financovania v hodnote podľa poskytovaných úrokov DEXIA, bankou. Pritom 
hodnota uložených finančných prostriedkov dosahovala  sumu 140 000.- € s čistým výnosom cca 
1 500.- €. 
 
Hospodárska činnos ť spolo čnosti : 
Rozhodujúcou činnosťou spoločnosti bol v roku 2011 prenájom priestorov. Spoločnosť v priebehu 
roka 2011 pracovala aktívne v rámci prebiehajúcej krízy, pričom  na začiatku roka 2011 bola 
obsadenosť areálu vo výške 81,6 % priestorov. V priebehu roka 2011 však došlo k odchodu 
niekoľkých významných nájomcov z rôznych dôvodov. Tento výpadok sa do konca roka 2011 
nepodarilo nahradiť v plnej výške. 
V druhej polovici roka sa na spoločnosti prejavila svetová hospodárska kríza výraznejšie ako 
doposiaľ. Jej prejav bol veľmi výrazný vo zvyšovaní pohľadávok, pričom z niektorých pohľadávok 
sa postupne stávali nedobytné. Druhý a oveľa výraznejší prejav krízy bol v predčasných 
odchodoch niektorých významných nájomcov z areálu. Podľa vyjadrenia vedenia spoločnosti sa 
tak uskutočňovalo pod vplyvom straty zákaziek, neschopnosťou odbytu produktov nájomcov 
s následným ukončením činnosti. U niektorých spoločností s medzinárodným zázemím došlo 
k rušeniu prevádzok na Slovensku a ich odchod do zahraničia. Tento vplyv veľmi poznačil aj 
hospodárenie v druhom polroku 2011.  
Spoločnosť zahájila v roku 2010 aktívny predaj energií a médií, je teda obchodníkom s elektrinou, 
plynom a teplom. Zatiaľ v rámci vlastného areálu.  
Tretiu činnosť, ktorou sa spoločnosť zaoberala v roku 2011 boli drobné služby, ako napríklad 
predaj reklamy, poštové služby a.t.ď. Ich prínos do hospodárenia spoločnosti je pre nepodstatný. 
Spoločnosť tak činila v snahe poskytovať službu nájomcom. 
Štvrtou oblasťou tvorby tržieb bolo v roku 2011 poskytovanie parkovacích služieb v areáli.  
Spoločnosť neustále zlepšovala prostredie a nájomné priestory areálu s cieľom stabilizovať 
nájomcov a pritiahnuť nových. Vynaložila na to prostriedky v hodnote 45,8 tis. €, pričom vlastnými 



 6

kapacitami realizovala práce na opravách a údržbe tak, že minula materiál v hodnote 28,1 tis. €. 
Spoločnosť sa vo zvýšenej miere musela venovať havarijným stavom na rozvodoch elektriny, vody 
a  tepla hlavne v objekte č. 1 a 20. 
 
Zamestnanci : 
Spoločnosť evidovala v priebehu roka 2011 priemerný počet pracovníkov 20 s priemernou mzdou  
847,18  €.  
Spoločnosť KSP, s.r.o. je podľa počtu pracovníkov zaradená  medzi stredne veľké spoločnosti. 
Koncom roka 2011 došlo k uvoľneniu troch pracovníkov z dôvodu organizačnej zmeny. 
 
Investície : 
Spoločnosť v roku 2011 nerealizovala investície veľkého rozsahu. Pri investičných prácach išlo 
o technické zhodnotenia niektorých objektov, najmä objektu č. 1, kde bolo rekonštruované druhé 
poschodie a bolo hneď prenajaté nájomcovi. Spoločnosť spláca úver poskytnutý Prima bankou na 
prestavbu objektu č. 1, pričom zostatok nesplateného úveru k 31.12.2011 činí 491,856.- €. 
 
Nájomné zmluvy :  
 
Spoločnosť evidovala v roku 2011 spolu 69 platných nájomných zmlúv, z ktorých 16 skončilo 
nájomný vzťah v priebehu roka. Nových nájomných zmlúv uzatvorila spoločnosť spolu 5. 
 
Hospodárenie spolo čnosti KSP, s.r.o. v číslach. 
 
Plánované výkony v roku 2011. 
 
vo výnosovej časti : 
 
plán v hodnote      1 091,6 tis.  €,     skutočnosť v hodnote       1 116,5 tis. € plnenie 102,3 %.  
Výnosy spoločnosti pozostávali z nájmu priestorov a z predaja energií a poskytovaných  služieb. 
V nižšej hodnote to boli tržby z úrokov a mimoriadne výnosy. 
 
v nákladovej časti : 
 
plán v hodnote         1 038, 9 tis. €,     skutočnosť v hodnote     1 037,5 tis. € plnenie 99,9 %.  
Náklady spoločnosti boli čerpané v súlade s plánom hospodárenia a boli použité účelne na potreby 
chodu spoločnosti, na riešenie opráv a údržby areálu spoločnosti. Najväčší nárast spotreby 
nákladov bol v štvrtom štvrťroku 2011. 
 
z toho vyplýva hospodársky výsledok :  
 
plán v hodnote              52,6 tis. €      skutočnosť v hodnote          78,6 tis. € plnenie 149,5 %.  
 
 
Záver.  
 
Priebeh hospodárenia v roku 2011 bol vyvážený s nižšími výkonmi voči roku 2010, ale so znakmi 
stabilizovanej spoločnosti.  
Dôležitou časťou hospodárenia je plán opráv a údržby. Z tohto pohľadu spoločnosť úlohy na rok 
2011 splnila a v niektorých prípadoch – najmä z dôvodu havárií aj prekročila. Spoločnosť uvážlivo 
používala nákladové položky potrebné na údržbu a opravu budov a zariadení. Spoločnosť vyberala 
zhotoviteľa prác zásadne na základe výberových konaní. Realizáciou opráv sa udržiava, zveľaďuje 
a zhodnocuje majetok vo vlastníctve spoločnosti. 
S rovnakým zameraním bolo realizované aj plnenie plánu investícií na tok 2011. Pri všetkých 
investičných akciách boli dodržiavané zásady súťaže vo výberových konaniach a pri realizácií 
nedošlo ku prekročeniu schválených investičných nákladov, naopak, vo viacerých prípadoch došlo 
k ich úspore..  
Vo finančnej oblasti bola spoločnosť schopná v každom okamihu roka likvidity došlých faktúr. 
Záväzky evidované v ročnej závierke boli podľa stavu k 31.12.2011, z obchodného styku 
evidenčne patrili do roku 2011, ale fyzicky prišli až po 1.1.2012. v tejto časti sa nachádzajú aj 
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daňové záväzky, zádržné, záväzky voči zamestnancom a voči sociálnej poisťovni. Všetky záväzky 
boli v termíne povinnosti uhradené. 
Je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že spoločnosť KSP, s.r.o. poskytla hlavnému mestu SR 
Bratislave v roku 2011 úhradu dane z nehnuteľností vo výške 75 944.- €, čo je pre spoločnosť 
vysoká nákladová položka. 
Spoločnosť eviduje pohľadávky z obchodného styku v hodnote 212 782.- €, z toho najväčšie 
pohľadávky eviduje spoločnosť z roku 2010. Všetky pohľadávky sú priebežne riešené v zmysle 
internej smernice s použitím rokovaní, upomienok, súdnymi rozhodnutiami a exekútormi. Dozorná 
rada, aj keď rešpektuje postup spoločnosti vo vymáhaní pohľadávok, navrhuje prijať také 
opatrenia, aby nedochádzalo k ich rastu a odporúča hľadať nové riešenia na ich vymoženie. 
 
Pri hodnotení činnosti konateľov spoločnosti hodnotila dozorná rada nielen pravidelnosť zasadnutí, 
ale najmä kvalitu a dôslednosť rozhodovacieho procesu so vzťahom ku majetku spoločnosti.  
Svojou aktívnou činnosťou realizovala aj zamestnanosť mesta tým, že vytvárala predpoklady na 
prenájom priestorov malým, stredným spoločnostiam a firmám. Činnosť konateľov hodnotí dozorná 
rada ako aktívnu. Svojimi rozhodnutiami zveľaďujú majetok spoločnosti a prispievajú k jeho 
zhodnoteniu. Finančné prostriedky sa vynakladajú účelne a v súlade so stanovami a zakladajúcou 
listinou spoločnosti. 
 
Dozorná rada skúmala a preskúmala celú činnosť spoločnosti v roku 2011, jej riadnu účtovnú 
závierku za rok 2011 a vyslovila konateľom uznanie za hospodárenie a celú oblasť činnosti 
spoločnosti v roku 2011, v roku prehlbujúcej sa krízy... 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 20. 3. 2012 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anna Reinerová, v. r. RNDr. Marta Černá, v. r. PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r. 
     predseda DR              člen DR               člen DR 
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STANOVISKO DOZORNEJ RADY  
K ROZDELENIU ZISKU Z HOSPODÁRENIA ZA ROK 2011 

 spolo čnosti K S P, s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava 
 
    
                  
Prekladatelia Ing. Anna Reinerová 
  RNDr, Marta Černá 
  PhDr. Ľudmila Farkašovská 
 
Bratislava marec 23. 5.  2012 
 
 
Stanovisko dozornej rady.  
 
Dozorná rada spoločnosti KSP, s.r.o., po oboznámení sa s výsledkami hospodárenia a po 
preskúmaní jednotlivých položiek hospodárenia spoločnosti v roku 2011, konštatuje, že 
hospodársky výsledok po zdanení je v hodnote 61 630,90 €  
Po odvedení povinných odvodov do rezervného fondu v sume  3 081,54 € odporúča valnému 
zhromaždeniu, aby zvyšná suma t.j. 58 549,36  € bola rozdelená nasledovne:  
 

• podiely na zisku     v sume ...          6 000,00 € 
• dotácia sociálneho fondu.  v sume    1 000,00 € 
• prídel do fondu rozvoja   v sume     51 549,36 € 

 
Podiely na zisku  
Dozorná rada na základe aktivít a účasti jednotlivých členov dozornej rady na kontrolnej a dozornej 
činnosti pre spoločníka navrhuje rozdelenie podielov na zisku realizovať rovnomerne podľa 
zásluhovosti jednotlivých členov. 
Dozorná rada prerokovala aj aktivity a úsilie konateľov v priebehu roka 2011 a na základe toho 
navrhuje spoločníkovi prideliť podiely na zisku konateľom spoločnosti vo výške 1 500.- € na 
každého konateľa rovnomerne, spolu teda 4 500.- €. 
 
Dotácia sociálneho fondu  
Konatelia informovali dozornú radu o skutočnosti, že spoločnosť KSP/, s.r.o. je malá spoločnosť 
a tvorí nízku hodnotu prídelu do sociálneho fondu a z toho dôvodu je potrebné ho navýšiť.  
 
Prídel do fondu rozvoja  
Konatelia podrobne informovali dozornú radu o postupe spoločnosti na hlavnej investičnej akcii – 
prestavba objektu č. 1. Oboznámili dozornú radu o skončení prác, kolaudáciou a nábehom činnosti 
v tomto objekte. Konatelia informovali DR v tom smere, že prízemie objektu je prenajaté na 
reštauračné účely a zatiaľ je obsadené jedno horné poschodie. Za účelom vytvorenia 
konkurencieschopnosti na trhu s prenájmom priestorov je podľa konateľov dôležité zrealizovať 
v objekte č. 1 klimatizáciu. Navrhujú, aby sa klimatizácia realizovala na minimálne dvoch 
poschodiach s prípravou na ukončenie aj tretieho. Investičný náklad sa odhaduje do 60 000.- €. 
Konatelia upozornili DR na skutočnosť, že v súčasnosti prebiehajú rokovania s prípadným novým 
nájomcom, ktorý prejavil záujem na rozšírení betónových plôch o cca 2 000 m2. Investičný náklad 
sa odhaduje na cca 130 000.- €. Obe tieto akcie sú veľmi dôležité a spoločnosť bude potrebovať 
čo najväčšiu čiastku zo zisku po zdanení. Na základe uvedených skutočností DR neodporúča viac 
rozdeľovať výslednú hodnotu zisku po zdanení a odporúča spoločníkovi ponechať celú sumu 
v hodnote 51 549,36 € spoločnosti KSP, s.r.o. a prideliť ju do fondu rozvoje spoločnosti.  
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Uznesenie dozornej rady :  
 
Dozorná rada na spoločnom zasadnutí dozornej rady a konateľov dňa 20.03.2012 prerokovala 
rozdelenie zisku spoločnosti KSP, s.r.o., ktorý dosiahla v hospodárskom roku 2011.  
Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu  s c h v á l i ť  rozdelenie zisku spoločnosti 
v navrhovanej forme. 
 
 
Predseda dozornej rady Ing. Anna Reinerová, v. r. 
 
člen dozornej rady  RNDr. Marta Černá, v. r. 
 
člen dozornej rady  PhDr. Ľudmila Farkašovsk, v. r.   
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Informácia o činnosti Dozornej rady spolo čnosti Dopravný podnik 
Bratislava, akciová spolo čnos ť, za rok 2011 

 
 
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 31.3.2011 schválilo uznesenie 64/2011, 

ktorým uložilo poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí sú 
zároveň predsedami dozorných rád akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným, 
v ktorým má mesto majoritnú účasť, aby predkladali mestskému zastupiteľstvu informáciu 
o činnosti spoločnosti a činnosti dozornej rady. Zároveň je táto správa určená aj na najbližšie 
rokovanie Valného zhromaždenia spoločnosti v zmysle Obchodného zákonníka §138, ods. 1, 
písm. d. 

 
Ako mestský poslanec, ktorý je zároveň predsedom Dozornej rady spoločnosti Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť, vám predkladám v súlade s vyššie uvedeným uznesením, 
informáciu o činnosti tejto spoločnosti od júla 2011 do apríla 2012, vrátane. Za obdobie pred 
mesiacom júl 2011 nemôžeme podať objektívnu informáciu, pretože dozorná rada ako 
i predstavenstvo spoločnosti pracovali v inom zložení. 
 
Predkladaná informácia sa skladá z troch častí: 

1. Informácia o činnosti dozornej rady spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
    spoločnosť 
2. Vyjadrenie Dozornej rady spoločnosti k Riadnej individuálne účtovnej závierke za rok 2011 
    a k Návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2011 
3. Informácia o ekonomickej činnosti podniku DPB, a.s. za rok 2011 
   
Materiál bol schválený Dozornou radou spolo čnosti d ňa 30. 5. 2012 
 

 
Informácia o činnosti dozornej rady 

spolo čnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spolo čnos ť 
 
Personálne obsadenie dozornej rady 
V období od 1.7.2011 pracovala Dozorná rada spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť v nasledovnom  zložení: 
Mgr. Jozef Uhler – predseda, poslanec MsZ 
Ing. Katarína Augustinič – podpredsedníčka, poslankyňa MsZ 
Anna Dytertová – člen, poslankyňa MsZ 
Ing. Vladislav Hečko – člen, poslanec MsZ 
Ing. Ivan Švejna – člen, poslanec MsZ 
Ing. Martin Borguľa – člen, poslanec MsZ 
Ing. Vladimír Rafaj – člen, zamestnanec 
Ing. Karol Kállay – člen, zamestnanec 
Milan Radvanyi – člen, zamestnanec 
 
Činnos ť dozornej rady 

Dozorná rada pracovala od júla 2011 bez personálnych zmien v zložení. Počas uvedeného 
obdobia zasadala dozorná rada spoločnosti celkovo deväťkrát, t.j. pravidelne každý mesiac 
s výnimkou mesiaca august 2011. Dozorná rada vykonávala svoju kontrolnú činnosť v súlade 
s rámcovým plánom činnosti schváleným predošlou dozornou radou spoločnosti a zároveň 
vykonávala kontrolnú činnosť podľa uznesenia 41/2011, ktoré schválila na svojom zasadnutí dňa 
6.9.2011. 

 
V zmysle uvedeného uznesenia a postupne zavedenej praxe boli pravidelným obsahom 

každomesačných rokovaní nasledovné informácie: 
a) tržby MHD 
b) priebežný hospodársky výsledok 
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c) stav majetku 
d) stav finančných prostriedkov na bankových účtoch 
e) rozbor výnosov 
f) rozbor nákladov 
g) stav pohľadávok 
h) stav záväzkov 
i) aktualizovaný plán verejného obstarávania 
j) výsledky ukončených verejných obstarávaní spoločnosti 

Tieto informácie považuje súčasná dozorná rada pre svoju prácu za najdôležitejšie a aj 
naďalej vyžaduje od predstavenstva spoločnosti ich pravidelné mesačné predkladanie. 

Ďalšími informáciami, o ktorých rokovala dozorná rada a možno ich považovať za 
pravidelné na ročnej, resp. polročnej báze sú: 

a) dodatky k zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej 
dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2009 – 2018 

b) zmena taríf MHD 
c) vyhodnotenie  kontrolnej činnosti oddelenia kontroly 
d) stav vozového parku a potrebné investície 
e) dotácia z mesta na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme 

Dozorná rada pružne reagovala na zmeny v spoločnosti súvisiace s nástupom nového 
vedenia. Preskúmala novú organizačnú štruktúra a zaoberala sa aj podmienkami pri znižovaní 
stavu zamestnancov v súvislosti so zmenou Zákonníka práce.  

 
Častou témou rokovaní bola ekonomická výhodnosť, či nevýhodnosť niektorých liniek 

MHD. Týkalo sa to najmä novozriadených liniek a liniek presahujúcich hranice mesta. 
 
Dozornej rade neunikli ani problémy so stavom tratí elektrickej trakcie. Zaoberala sa 

odstavením električkovej trate na Hlavnú stanicu, či uzavretím tunela pod hradom. Počas trvania 
havarijného stavu tunela pravidelne vyžadovala informáciu od predsedu predstavenstva 
o aktuálnom stave, ďalšom postupe a finančných nárokoch na jeho sprevádzkovanie. 

 
Jedným z najväčších problémov podniku je vozový park, ktorý vyžaduje nemalé investície. 

Dozorná rada dostáva pravidelné informácie o nutnosti kapitálovej investície zo strany akcionára. 
Táto je potrebná na postupnú modernizáciu trolejbusov v počte 10 až 20 kusov ročne. Vozový park 
autobusov prešiel v období posledných troch rokov výraznou modernizáciou, pričom nám bývalé 
vedenie podniku zanechalo nevypovedateľné zmluvy, ktoré predpokladajú v roku 2012 dodávku 
ďalších 35 autobusov. Tieto nie sú finančne kryté. 

 
Dozorná rada apeluje na transparentnosť pri verejných obstarávaniach a nutnosť uzatvárať 

vypovedateľné zmluvy. V prípade akéhokoľvek podozrenia z nedodržania týchto pravidiel, žiada od 
predstavenstva vysvetlenie a nápravu. Vysvetlenie žiadala aj v prípade medializovaného verejného 
obstarávania na SBS pre infraštruktúru. V tomto obstarávaní bolo podozrenie z vloženia 
diskriminačnej podmienky. Dozorná rada obdržala od predsedu predstavenstva podrobné písomné 
vysvetlenie. 

 
Predseda Dozornej rady sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach Predstavenstva. Túto 

možnosť majú aj ostatní členovia Dozornej rady a v prípade záujmu ju využívajú. 
 

Vyjadrenie Dozornej rady spolo čnosti k Riadnej individuálnej ú čtovnej závierke spolo čnosti 
za rok 2011 a k Návrhu na vysporiadanie straty spol očnosti za rok 2011 

 
V súlade s článkom XIV, bodom 3 Stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 

akciová spoločnosť Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 28. marca 2012 preskúmala riadnu 
individuálnu účtovnú závierku k 31.decembru 2011 zostavenú podľa Medzinárodných štandardov 



 12

pre finančné vykazovanie (ďalej IFRS)  ako aj návrh na vysporiadanie účtovnej straty vykázanej 
podľa IFRS za účtovný rok 2011. 

 
 Účtovná závierka bola predložená ako súčasť výročnej správy v súlade s §20 zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
 
 Dozornej rade bola súčasne predložená aj Správa nezávislého audítora, kde podľa 
stanoviska audítora, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a 
verný obraz o finančnej situácii akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť k 31. decembru 2011, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokoch za rok končiaci k 
danému dátumu v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie, ktoré boli 
prevzaté ako právne normy EÚ.  
 
 Audítor súčasne v dodatku k Správe nezávislého audítora overil súlad výročnej správy 
s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. (§23 odsek 5). 
 
 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť vykázal  za rok 2011 účtovnú stratu vo 
výške 6 529 447,- EUR.  
 
 Podľa Výkazu ziskov a strát prevádzkové výnosy spolu boli vykázané vo výške 96 067 
754,- EUR, prevádzkové náklady spolu boli vykázané vo výške 99 593 250,- EUR. Finančná strata 
bola vykázaná vo výške 3 003 243 EUR. Daň z príjmu z úrokov z bežných účtov bola vykázaná vo 
výške 708,- EUR. 
 
Prevádzkové výnosy: 

 V porovnaní s predchádzajúcim rokom boli v roku 2011 prevádzkové výnosy celkom nižšie 
o 377 369 EUR. Uvedený rozdiel vznikol zo skutočnosti, že aj napriek významnému zvýšeniu 
tržieb za predaj cestovných lístkov v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 o 3 336 216 EUR, ako aj 
zvýšenia tržieb z titulu vymáhania pokút za cestovanie bez platného cestovného lístka o 415 291 
EUR, v roku 2010 došlo k mimoriadnemu odpredaju dlhodobého hmotného majetku, čo v 
porovnaní s  rokom 2011 predstavovalo v roku 2011 nižšie tržby o 3 563 999 EUR. 
 
Prevádzkové náklady: 

 V porovnaní s predchádzajúcim rokom boli v roku 2011 prevádzkové náklady celkom nižšie 
o 2 861 501 EUR. Významné zníženie nákladov sa týka najmä nákladov za služby, kde v 
porovnaní s rokom 2010 bola úspora vo výške 1 373 114 EUR ako aj v časti osobných nákladov vo 
výške 953 710 EUR. Prevádzkové náklady v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli nižšie aj 
napriek skutočnosti, že v roku 2011 došlo k významnej tvorbe opravných položiek a rezerv do 
nákladov spoločnosti. 
 
Finančná strata: 

 V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa finančná strata zvýšila v roku 2011 o 2 197 188 
EUR. Vykazované zvýšenie vyplýva najmä zo zvýšenia finančných nákladov: úrokov k zmenkám a 
bankovým úverom oproti roku 2010 o 2 178 662 EUR. 
 
 Dozornej rade bol predložený návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia Dopravného 
podniku Bratislava, akciová spoločnosť s odporúčaním vysporiadať účtovnú stratu za rok 2011 
vo výške 6 529 477,17 EUR úhradou zo strany jediného akcionára. 
 V časti majetkových a záväzkových položiek boli v roku 2011 vykázané dlhodobé aktíva 
vo výške 146 050 739,- EUR, krátkodobé aktíva vo výške 14 928 818,- EUR, vlastné imanie vo 
výške 11 714 704,- EUR, dlhodobé záväzky vo výške 116 520 553,- EUR a krátkodobé záväzky vo 
výške 32 744 300,- EUR. 
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Najvýznamnejšie zmeny boli zaznamenané v časti: 
 
Vlastné imanie: 

 V roku 2011 došlo k zvýšeniu základného imania akciovej spoločnosti Dopravný podnik 
Bratislava, nakoľko jediný akcionár Hlavné mesto Bratislava rozhodol dňa 10.10.2011 spísaním 
notárskej zápisnice o zvýšení základného imania o sumu 4 605 477,- EUR. Súčasne so zvýšením 
základného imania došlo k zvýšeniu rezervného fondu vo výške 460 548,- EUR. Splatenie bolo 
formou nepeňažného vkladu súborom 24 trolejbusov, ktoré boli zaradené do majetku Dopravného 
podniku Bratislava, a.s. 
 
Zásoby: 

 Oproti roku 2010 došlo k zníženiu netto hodnoty zásob o 3 247 448 EUR. Významný vplyv 
na znížení má zúčtovanie opravnej položky k pomaly obrátkovým zásobám ako aj samotné 
zníženie stavu zásob. 
 
Pohľadávky: 

 Oproti roku 2010 došlo k významnému zvýšeniu pohľadávok voči akcionárovi Hlavnému 
mestu Bratislava, z titulu rozhodnutia o úhrade straty za rok 2010 vo výške 6 815 683 EUR. 
V krátkodobých pohľadávkach spoločnosť vykazuje aj neuhradenú pohľadávku z titulu zmluvy 
o výkonoch vo verejnom záujme vo výške 340 000,- EUR. Spoločnosť taktiež v roku 2011 tvorila 
opravnú položku k pohľadávkam za pokuty (cestovné lístky) na základe časového rastra 
pohľadávok po lehote splatnosti. 
 
 Záväzky:  

 Oproti roku 2010 došlo v roku 2011 k významnému zníženiu krátkodobých záväzkov vo 
výške 16 371 244,- EUR. Významný vplyv na znížení má hlavne zníženie záväzkov z obchodného 
styku v porovnaní s rokom 2010 o 19 264 433,- EUR, znížení záväzkov voči zamestnancom a 
orgánom sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 2 701 684,- EUR. Na druhej strane však 
došlo k zvýšeniu krátkodobých úverov vrátane krátkodobej časti dlhodobých úverov o 4 330 036,- 
EUR.  Súčasne boli zvýšené oproti roku 2010 krátkodobé rezervy vo výške 1 339 130,- EUR na 
predpokladané náklady spoločnosti. 
Dozorná rada po svojom preskúmaní odporučila Valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu 
účtovnú závierku k 31. decembru 2011 a návrh na vysporiadanie straty za účtovný rok 2011 
schváliť. 

Informácia o ekonomickej činnosti DPB, a.s. za rok 2011 
 
Plán nákladov a výnosov  
Finančný plán na rok 2011, schválený predchádzajúcim  predstavenstvom DPB predpokladal 
stratu 11,5 mil.€ pri plánovaných výkonoch 46 369 tis. vozidlových kilometrov. Úspornými 
opatreniami nové vedenie DPB aktualizovalo plán na úroveň  straty  plánovanej vo výške 6,9 mil.€. 
Plánované náklady predstavovali sumu 113,0 mil.€ a plánované výnosy predstavovali sumu 119,9 
mil. €. 
 
Skuto čné náklady a výnosy  
Skutočné náklady dosiahli výšku 121,5 mil. € , čo predstavuje 101,3 % z plánovaných nákladov. 
Výšku čerpania nákladov ovplyvnilo okrem iného prijatie balíka opatrení, ktorý bol schválený 
Vládou SR z dôvodu ozdravenia verejných financií (zavedenie spotrebnej dane zo zemného plynu 
– CNG, rozšíril sa okruh príjmov, z ktorých sa platia sociálne odvody – odchodné, odstupné, 
doplnkové dôchodkové poistenie a pod.), nárast cien ropných produktov na svetových trhoch, 
zúčtovanie opravných položiek k pomaly obrátkovým zásobám a  k nevymožiteľným pohľadávkam. 
Skutočné výnosy  dosiahli výšku  115,0 mil.€, čo predstavuje 101,8 % z plánovaných výnosov. 
Plnenie výnosov ovplyvnilo zvýšenie ceny cestovného na základe Cenového výmeru č.1/2011 zo 
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dňa 1.8.2011  vydaného Hlavným  mestom SR Bratislava, a preúčtovaním úhrady za výkony vo 
verejnom záujme z kapitálového  do bežného transferu vo výške 2 013 613 €. 
Výška tržieb  za predaj služieb MHD  dosiahla v roku 2012 hodnotu 37,5 mil. € 
V skutočnosti DPB za rok 2011 dosiahol hospodársky výsledok  - stratu vo výške 6,5 mil.€, pri 
realizácii objemu výkonov 45 307 tis. vozidlových kilometrov. 
 
Finančné zdroje z rozpo čtu mesta 
1.Úhrada výkonov vo verejnom záujme (prevádzkové zdroje)      
- plán 51 500 000 € 
-skutočnosť 53 513 614 €                    
V priebehu roka došlo k presunu finančných prostriedkov z kapitálového na bežný transfer vo 
výške 2, 0 mil. € a teda DPB bola poskytnutá úhrada  nákladov na realizáciu výkonov vo verejnom 
záujme  celkom vo výške 53,5 mil.€. 
2.Investičné zdroje    
- plán 6 420 951 € 
-skutočnosť  3 474 963 €  
 
Investície 
Za rok 2011 bolo na investície ( vrátane splátky úverov) vynaložených celkom 8 278 497 €.  
Zdroje z rozpočtu mesta  boli vo výške 3 474 963 €, z čoho   3 184 283 € sa  použilo na splátky 
istín úverov v minulosti poskytnutých na financovanie investičných akcií: nákup autobusov, 
modernizáciu a plynofikáciu dopravných prostriedkov MHD a odťahovacie vozidloa a  290 680 € sa 
použilo na náklady na  tarifné vybavenie,palubné počítače  a  informačný systém.  
Na ostatné investície  v objeme 4 803 534 €,  DPB použil finančné prostriedky z nového 
bankového úveru, tieto boli vynaložené na nákup a modernizáciu dopravných prostriedkov MHD. 
 
Majetok 
Účtovná hodnota neobežného majetku  bez pozemkov je v hodnote 122,7 mil. €. Ide  hlavne o 
stavby a  samostatné hnuteľné veci –  autobusy, električky a trolejbusy. Oproti roku 2010 došlo v 
tejto položke k zníženiu z titulu účtovania  odpisov majetku – novozaradených trolejbusov, ktoré 
hlavné mesto SR vložilo  ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti. 
Pozemky v súvahe sú v hodnote 20,8 mil. €. Ide o pozemky, na ktorých stoja budovy a  stavby  
DPB a koľajové trate. 
 
Bankové úvery 
Dopravný podnik uzatvoril v minulých obdobiach zmluvy na prefinancovanie obstarania investícií 
so spoločnosťami: 
- Dexia/ Prima banka Slovensko, a.s.  s úverovým rámcom 2,7 mil.€, s vykázaným zostatkom 
záväzku ( istiny)  k 31.12.2011 vo výške 2,0 mil.€, 
- Československá obchodná banka, a.s. s úverovým rámcom 6,4 mil. €,  s vykázaným 
zostatkom záväzku   k 31.12.2011 vo výške 4,8 mil. €  ( vo výške čerpanej istiny), 
- AIC Leasing & Finanz  AG, Zurich -  hodnota zmeniek  je  49,1 mil.€,  s vykázaným 
zostatkom záväzku k 31.12.2011 vo výške  44,6 mil.€. 
Záväzky z úverov a zmeniek sú zabezpečené zmluvou o zriadení záložného práva k hnuteľným 
veciam resp. zmluvou o záložnom práve k pohľadávkam. 
Kontokorentné úvery  boli čerpané k 31.12.2011  vo výške 4,9 mil. €.  
 
Záväzky 
Záväzky k 31.12.2011 sú v účtovnej hodnote 75,1 mil. €  
Ide o: 
- 4,1 mil. €  -  rezervy – k významnému navýšeniu  oproti roku 2010 došlo v dôsledku 
zúčtovania    rezerv na náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávok,  
- 38,6 mil.€ - dlhodobé záväzky – oproti roku 2010 došlo k navýšeniu hodnoty v dôsledku  
zúčtovania nových  tranží úveru od spoločnosti AIC  Leasing & Finanz AG Zurich, 
- 20,7 mil. € - krátkodobé záväzky  - pokles výšky záväzkov oproti roku 2010 bol v dôsledku 
úhrady  investičných faktúr ( obstaranie nových autobusov) čerpaním úveru, 
-  11,7 mil.€ - bankové úvery – oproti roku 2010 ide o navýšenie hodnoty z titulu uzavretia 
nových úverových zmlúv na obstaranie ďalších investícií – autobusov.  
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Pohľadávky 
Dlhodobé pohľadávky  - ich účtovná hodnota je 4,5 mil. €, v plnej hodnote reprezentuje dlhodobú 
pohľadávku  voči mestu z titulu záväzku mesta na úhradu straty minulých rokov – r. 2010. Strata 
minulých rokov  bola 6,8 mil. €, pričom krátkodobá časť predstavuje čiastku 2,3 mil. €.  
Krátkodobé pohľadávky  - ich účtovná hodnota je  7,3 mil. €.  
Z toho : 
- 2,3 mil. € je pohľadávka voči mestu z titulu záväzku mesta na úhradu straty minulých rokov 
z roku  2010,  platí ako v časti “ dlhodobé pohľadávky“, 
- 5,0 mil. € reprezentujú  iné pohľadávky vrátane opravných položiek k nevymožiteľným 
pohľadávkam  z nezaplateného cestovného a prirážky k nemu. 
 
Mzdové prostriedky 
 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť v roku 2011 vyplatila zamestnancom 
mzdové prostriedky celkom (MPC) v objeme  35 054,6 tis. €, čo vo vzťahu  k  ročnému 
plánovanému objemu MPC reprezentuje percentuálne plnenie plánu vo výške 98,11%. V roku 
2010 bol za rovnaké obdobie vyplatený objemu MPC vo výške 37 221,7 tis. €, t.j. medziročný 
percentuálny pokles objemu MPC oproti roku 2010 predstavuje  hodnotu 5,82 %. 
 Medziročné porovnanie s rokom 2010 je len informatívne, vzhľadom na organizačné zmeny 
uskutočnené v roku 2011. 
 Pokles čerpania MPC oproti roku 2010 nastal z dôvodu organizačných a štrukturálnych 
zmien uskutočnených najmä v období 3. štvrťroka 2011. 
  
 Za sledované obdobie dosiahla spoločnosť priemernú mesačnú mzdu na zamestnanca 911 
€. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010 (927 €) je to pokles  o 16 €, čo reprezentuje 1,73 
%. Najväčšia časť tohto poklesu bola z titulu nižšieho čerpania z oblasti odmien. 
 
Základné imanie  
V roku 2011  jediný akcionár hlavné mesto SR  vložil do spoločnosti nepeňažný vklad  - 24 kusov 
trolejbusov v hodnote  5,1 mil. €. Z toho vyplynulo navýšenie základného imania o 4,6 mil.€ 
a zákonného rezervného fondu o 0,5 mil.€, spolu 14,2 mil.€.   
 
Vlastné imanie 
Hodnota vlastného imania  v roku 2011 je negatívne ovplyvnená  akcionárom nevysporiadanou 
stratou minulých rokov  vo výške  7,7 mil.€ a výsledkom hospodárenia za rok 2011   -  strata vo 
výške 6,5 mil.€, spolu 14,2 mil.€. Spoločnosť ďalej  eviduje pohľadávku voči jedinému akcionárovi 
vo výške 6,8 mil.€( HV - strata roka 2010), t.z., že pohľadávka  celkom voči akcionárovi je vo výške  
21 mil. €. 
Jediný akcionár hlavné mesto SR rozhodlo o úhrade straty za rok 2010, jej časť 2,3,mil.€ má byť 
vysporiadaná v roku 2012 a v nasledujúcich rokoch zostatok vo výške 4,5 mil.€.   
 
 
Čerpanie mzdových prostriedkov celkom v závislosti n a štrukturálnom členení 
zamestnancov a základnej špecifikácii zložiek mzdov ých prostriedkov (v €) 
 Kategória zamestnancov Vodi či R THZ Zamestnanci

MHD (bez vodi čov MHD) spolu

 Mzdové prostriedky celkom 17 362 451 10 599 412 7 092  738 35 054 601
              z toho:

    Mzdové náklady 17 357 779 10 439 806 6 885 023 34 6 82 608
              z toho :
        základna zložka mzdy 9 686 447 6 510 427 3 691 305 19 888 179
              z toho za prácu nadčas : 1 032 065 527 981 84 050 1 644 096
        mzdové zvýhodnenia 3 316 273 982 012 242 197 4 540 482
        odmeny 2 577 008 1 594 142 1 901 471 6 072 621
        doplatky 0 0 5 835 5 835
        náhrady 1 778 051 1 353 225 1 044 215 4 175 491

    Ostatné osobné náklady (OON) 4 672 159 606 207 715 371 993  
  
Prevádzka mestskej hromadnej dopravy 
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Plán Plán 2011 % plnenia 2010 Index 
U k a z o v a t e ľ Ročný projekt Upravený 2011 Skuto čnos ť Ročný Skuto čnos ť 11/10

(km) (km) (km) projekt (km)

elektri čky 11 329 330 11 155 139 11 212 496 98,97 11 128 568 1,01

trolejbusy 5 738 494 5 706 767 5 645 279 98,38 5 634 930 1,00

autobusy 29 300 968 28 275 114 28 448 772 97,09 29 019 271 0,98

M H D   c e l k o m 46 368 792 45 137 020 45 306 547 97,71 45 782 769 0,99

elektri čky 6 467 364 6 439 319 6 475 656 100,13 6 451 646 1,00

trolejbusy 5 738 494 5 706 767 5 645 279 98,38 5 634 930 1,00

autobusy 29 300 968 28 275 114 28 448 772 97,09 29 019 271 0,98

M H D   c e l k o m 41 506 826 40 421 200 40 569 707 97,74 41 105 847 0,99

elektri čky 1 326 496 309 1 313 240 340 1 317 353 164 99,31 1 308 757 795 1,01

trolejbusy 493 082 946 490 086 022 491 060 518 99,59 489 666 928 1,00

autobusy 2 532 669 393 2 483 264 925 2 494 168 229 98,48 2 516 621 532 0,99

M H D   c e l k o m 4 352 248 648 4 286 591 287 4 302 581 911 98,86 4 315 046 255 1,00

Plnenie zmluvy o výkonoch za  1 - 12/2011

V o z i d l o v é   k m

V l a k o v é   k m 

M i e s t o v é   k m 

 
 
 
 
Vybrané ukazovatele MHD 

Počet vozidiel Počet liniek Dĺžka prepravnej Prepravná d ĺžka
výprava (vrátane no čných) siete (v km) liniek (v km)

Električky 160 11 38,3 257,6
Trolejbusy 97 16 45,7 220,0
Autobusy 388 102 602,0 1 993,7
SPOLU 645 129 686,0 2 471,3

Typ dopravy
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Odvoz a likvidácia odpadu , a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 

 
 
 
 
 

 
SPRÁVA DOZORNEJ RADY 

 
 

rok 2011 
 
 
 
 
 
 

Ing. Milan Černý   Ing. Slavomír Drozd   
predseda DR   člen DR   

    
Ing. Ivan Kulhány   Marián Greksa   
podpredseda DR   člen DR   

    
Ing. Jarmila Tvrdá   Ing. Vladimír Kuchta    

člen DR   člen DR   
    
  RNDr. Gregor Kravjanský   
  člen DR   
 
Dozorná rada vychádzajúc zo stanov spoločnosti a obchodného zákonníka §138 podáva valnému 
zhromaždeniu spoločnosti OLO a.s. ktoré v zmysle §132 Obchodného zákonníka vykonáva jediný 
akcionár Hlavné mesto Bratislava, zastúpené Primátorom HM SR Bratislava správu za rok 2011.   
 
Dozorná rada podľa stanov spoločnosti a príslušných paragrafov  Obchodného zákonníka plní 
v spoločnosti predovšetkým kontrolnú úlohu. Do jej pôsobnosti patrí dohľad nad činnosťou 
predstavenstva ako aj  celej činnosti spoločnosti. Dozorná rada svoju činnosť vykonávala v súlade 
s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanovami spoločnosti.  
 
Jediný akcionár spoločnosti OLO a.s. na valnom zhromaždení konanom  27.6.2011 vymenoval 
nasledovné 7 členné zloženie dozornej rady:  
 
Ing. Milan Černý   - predseda DR 
Ing. Ivan Kulhány  - podpredseda DR 
Ing. Jarmila Tvrdá  - člen DR  
Ing. Slavomír Drozd  - člen DR 
Marián Greksa  - člen DR 
Ing. Vladimír Kuchta  - člen DR za zamestnancov 
RNDr. Gregor Kravjanský  - člen DR za zamestnancov 
 
Dozorná rada v uvedenom zložení počas svojho 6 mesačného pôsobenia od uvedenia do funkcii 
zasadala celkom v roku 2011 štyrikrát. ( 21.7.2011, 21.9.2011, 24.102011, 14.12.2011). Predseda 
DR bol pozývaný a zúčastňoval sa na rokovaniach predstavenstva. Dozorná rada bola vždy 
uznášaniaschopná, bez neospravedlnených absencii. Zasadnutia Dozornej rady sa pravidelne 
zúčastňovali GR a člen predstavenstva OLO a.s. Ing. Melichárková a Ing. Achimský.  
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Na zasadnutiach dozornej rady  sa prerokovávali okrem otvorených otázok spoločnosti, plánovanie 
a plnenie investičných a finančných plánov hospodárenia, zmluvné vzťahy, rezervné fondy ako aj 
zmeny stanov spoločnosti, kompetenčný a podpisový poriadok a pravidlá obstarávania tovarov 
a služieb. 
 
Oblasť kontroly: 
 
 -Finančný plán : Plnenie finančného plánu spoločnosti OLO a.s. v roku 2011 bolo spojené 
s masívnou redukciou úhrady platieb za odvoz a likvidáciu odpadu  zo strany Hl. mesta Bratislava. 
V rámci bežného roka bola suma prijatých úhrad zo strany Hl. mesta redukovaná  o -1,5  mil. Eur. 
Tento výpadok príjmov  spoločnosti OLO a.s. bol vzájomne potvrdený až dodatkom ku zmluve 
medzi Hl. mestom ako jediným akcionárom a spoločnosťou OLO a.s.  v novembri 2011. Uvedená 
situácia spôsobila neplnenie ukazovateľa doby inkasa pohľadávok (voči HM SR Bratislava) klienta 
(OLO a.s.), dohodnutého v úverovej zmluve s ČSOB a.s. v rámci stanovenej hodnoty, začo 
spoločnosť dostala od banky sankciu vo výške 10.000 Eur. Vedenie spoločnosti OLO a.s. pristúpilo 
k vykrývaniu výpadku príjmov úspornými opatreniami  a to najmä optimalizáciou počtu 
zamestnancov a dopravných trás zberu odpadu, prehodnotením dlhodobých zmluvných vzťahov 
prevádzkových nákladov spoločnosti OLO k tretím osobám.( dodávky nafty, strážna služba, oprava 
vozidiel..) 
Dozorná rada na svojich zasadaniach schválila úsporné opatrenia smerujúce k vyrovnanému 
finančnému plánu. 
 
 -Investi čný plán : Výpadok na strane príjmov a snaha spoločnosti OLO a.s. o vyrovnaný 
finančný plán viedol  k prehodnoteniu plánovaných investícii v roku 2011. Úsporné opatrenia, nové 
pravidlá obstarávania tovarov a služieb, vrátane presunov plánovaných opráv bez obmedzenia 
funkčnosti, sa pozitívne prejavili na hospodárskom výsledku, ktorý napriek výpadku na príjmovej 
strane (tým aj poklesu tržieb spoločnosti) sa odzrkadlil  v zápornom výsledku  hospodárenia iba vo 
výške  -113,6 tis. Eur. 
 
 -Fond rozvoja spolo čnosti : Dozorná rada na svojom zasadnutí bola GR spoločnosti Ing. 
Melichárkovou  informovaná o dlhotrvajúcom chybnom vedení účtovnej položky „ fond rozvoja 
spolo čnosti “, ktorý vykazuje spoločnosť vo výške +24,4mil Eur . Uvedený fond bol účelovo 
vytváraný zo ziskov spoločnosti, ktorého finančné krytie bolo použité počas rekonštrukcie 
spaľovne, teda na zhodnotenie vlastného imania spoločnosti. Navrhované riešenie pre 
vysporiadanie tohto stavu, odsúhlasené právnikmi, audítorom spoločnosti, predstavenstvom ako aj 
dozornou radou, spočíva v transformácii fondu rozvoja na základné imanie spoločnosti. Tento 
proces však ešte nenastal. 
 
 -Stanovy spolo čnosti : Dozorná rada sa aktívne podieľala na pripomienkovaní návrhu 
nových stanov spoločnosti OLO a.s. Jediný akcionár zastúpený primátorom Hl. mesta Bratislava si 
v prevažnej miere tieto pripomienky osvojil s cieľom vytvoriť vyvážený riadiaci a kontrolný 
mechanizmus v osobách predstavenstva, dozornej rady a akcionára. Nové stanovy spoločnosti 
OLO a.s. boli prijaté rozhodnutím jediného akcionára dňa 8.12.2011. 
 
 -Kompeten čný a podpisový poriadok, obstarávanie tovarov a slu žieb : Ako súčasť 
ozdravného mechanizmu bol prijatý po predložení predstavenstvom a odporúčaní Dozornej rady 
na Valnom zhromaždení 8.12.2011 osobou jediného akcionára Kompeten čný a podpisový 
poriadok,  ktorý jednoznačne definuje maticu podpisových oprávnení vrátane zastupovania 
a plných mocí členov predstavenstva a riaditeľov spoločnosti. V nadväznosti  predstavenstvo 
spoločnosti OLO a.s. predložilo Dozornej rade na prerokovanie smernicu na obstarávanie tovarov 
a služieb pre spoločnosť OLO a.s.  
 
Dozorná rada  na svojom zasadnutí 24.10.2011 vykonala vecnú kontrolu u zmluvných dodávateľov 
v objeme nad 100.000 Eur/rok s výsledkom  bez zistených výhrad.  
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ZÁVER: 
Priebeh hospodárenia ako aj celkový hospodársky výsledok -157.838 Eur pred zdanením v roku 
2011 bol poznačený znížením tržieb z predaja služieb odvozu a likvidácie odpadu. 
Spoločnosť OLO a.s. v priebehu roka 2011 prijala opatrenia  smerujúce k úsporám a k zvýšeniu 
efektivity spoločnosti. Presadiť tento cieľ sa spoločnosti podarilo a spoločnosť OLO a.s. dosiahla 
v ďalších parametroch, ako sú ostatné výnosy súvisiace s jej bežnou činnosťou  nárast oproti 
predchádzajúcemu účtovnému obdobiu s celkovo zníženou nákladovosťou. Spoločnosť teda 
uvážlivo vynakladala svoje finančné prostriedky potrebné k prevádzke služieb zberu a likvidácie 
odpadu. 
 
Pri hodnotení činnosti predstavenstva spoločnosti Dozorná  rada oceňuje najmä kvalitu 
a dôslednosť rozhodovacieho procesu vo vzťahu k vloženému majetku. Činnosť riaditeľov 
spoločnosti OLO a.s. hodnotí Dozorná rada ako aktívnu, smerujúcu  k zveľaďovaniu majetku 
s účelným vynakladaním finančných prostriedkov v súlade so stanovami spoločnosti a príslušnými 
právnymi predpismi. 
 
Dozorná rada súhlasí so stanoviskom audítorky Ing. Ľudmily Košeckej – AUDIT – EXPERT s.r.o. 
ktorá individuálnu ročnú závierku k 31.12.2011 spoločnosti OLO a.s. hodnotí ako pravdivý a verný 
obraz  o finančnej situácii a výsledku hospodárenie v roku 2011. 
Dozorná rada navrhuje jedinému akcionárovi účtovnú závierku schváliť a na účtovnú stratu vo 
výške -113.620,17 Eur po zdanení použiť zákonný rezervný fond spoločnosti.   
 
   
        
 
 
 
 
Správu vypracoval a predložil:   Ing. Milan Černý, predseda DR, V. r. 
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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. 
 

 
 





  
Výpis  

zo zasadnutia komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   
konaného d ňa 12.06.2012 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 47 
Informácia o činnosti akciových spoločností  a spoločností s ručením obmedzeným s majoritnou 
účasťou hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011, ktorých predsedami dozorných rád sú poslanci 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ zobra ť 
na vedomie informáciu o činnosti akciových spoločností  a spoločností s ručením obmedzeným 
s majoritnou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011, ktorých predsedovia dozorných rád 
sú poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
   
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0   
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v. r. 
V Bratislave, 12.6.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


