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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie  

 

materiály, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 28. júna 2013: 
 
1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2012 

2. Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti za rok 2012 

3. Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2012 

4. Výročná správa spoločnosti za rok 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



  

Dôvodová správa 
 

Obchodná spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Prešovská 48, 826 46 

Bratislava (ďalej len „spoločnosť“), v ktorej má hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako 

majoritný akcionár majetkový podiel vo výške 59,29%, zvolala riadne valné zhromaždenie, ktoré sa 

uskutoční dňa 28. júna 2013 o 09:00 hod. v rokovacej miestnosti Vodárenského múzea spoločnosti na 

adrese Devínska cesta 1, 841 10 Bratislava.  

 

Predmetom rokovania tohto valného zhromaždenia bude  

- predloženie písomnej výročnej správy spoločnosti za rok 2012 na vedomie akcionárom spoločnosti 

a prerokovanie, 

- predloženie písomného stanoviska audítora k individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 

2012, ku konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2012 a k výročnej správe spoločnosti 

za rok 2012, a to na vedomie akcionárom spoločnosti a prerokovanie, 

- predloženie písomnej správy dozornej rady spoločnosti k činnosti spoločnosti v roku 2012, k 

individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2012, k návrhu na zúčtovanie výsledku 

hospodárenia spoločnosti za rok 2012, ku konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti za rok 

2012 a k výročnej správe spoločnosti za rok 2012, a to na vedomie akcionárom spoločnosti 

a prerokovanie, 

- schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2012, návrhu na zúčtovanie 

výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2012, konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti za 

rok 2012 a výročnej správy spoločnosti za rok 2012, 

- predloženie informácie predstavenstva spoločnosti o obchodnom pláne, finančnom rozpočte, pláne 

investícií a investičnej výstavby spoločnosti za rok 2013 na vedomie akcionárom spoločnosti 

a prerokovanie, 

- schválenie podstatných náležitostí pracovných zmlúv manažérov pre zamestnancov spoločnosti 

podľa ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov. 

 

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Infra Services, a.s., 

Hraničná 10, Bratislava a BIONERGY, a.s., Prešovská 48, Bratislava, ktoré sú súčasťou 

konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 

Bratislava. 

 

Medzi hlavné činnosti spoločnosti patria: prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií I. až III. kategórie, vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických 

rozborov povrchových, pitných a odpadových vôd v rozsahu voľnej živnosti, podnikanie v oblasti 

nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská 

činnosť v stavebníctve, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, prenájom hnuteľných vecí, distribúcia a predaj 

úžitkovej vody. 

 

Táto spoločnosť dosiahla za rok 2012 hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 

1.408.470.- EUR. Po schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 predstavenstvo 

spoločnosti navrhuje rozdelenie zisku spoločnosti v sume 1.408.470.- EUR takto: 

- prídel do zákonného rezervného fondu ............................................... 140.847.- EUR 

- prídel do sociálneho fondu ..................................................................   75.000.- EUR  

- rozdelenie podielu na zisku akcionárom .......................................... 1.192.623.- EUR 

  Z materiálov, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, 

boli hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave spolu s pozvánkou doručené: riadna 

individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2012 a konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti 

za rok 2012, návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2012 a výročná správa 

spoločnosti za rok 2012.  

Materiály boli predložené na rokovanie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 11.6.2013, ktorá ich 



  

neprerokovala vzhľadom na to, že nebola uznášaniaschopná. Uznesením Mestskej rady hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 918/2013 zo dňa 13.6.2013 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie materiály, ktoré 

budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 28. júna 2013. 

Uvedené materiály sa predkladajú na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy v súlade s jeho uznesením č. 64/2011 (bod A.2) zo dňa 31.3.2011 v platnom znení.  
 






































































































































































































































































