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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie 

 

informáciu o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností: Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Incheba, a.s., Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 

a Slovenská plavba a prístavy a.s. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 



  

Dôvodová správa 
obsahujúca 

informáciu o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností: 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Incheba, a.s., Mestský parkovací systém, spol. 

s r.o. a Slovenská plavba a prístavy a.s. 
 
 

Informáciu o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Incheba, a.s., Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 

a Slovenská plavba a prístavy a.s. predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy v súlade s jeho uznesením č. 64/2011 zo dňa 31. marca 2011 v znení uznesenia č. 

683/2012 zo dňa 27. – 28. júna 2012. 

 

I. Obchodná spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom 

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, ktorej jediným akcionárom je hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“): 

 

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 18. júna 2013 v sídle 

spoločnosti a schválilo nasledovné materiály: 

- Správa o podnikateľskej činnosti Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť 

a stave jeho majetku za rok 2012 

- Výročná správa Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť za rok 2012 

- Riadna individuálna účtovná závierka Dopravného podniku Bratislava, akciová 

spoločnosť, zostavená k 31.12.2012 

- Investičný plán Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť na rok 2013. 

 

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2012 hospodársky výsledok – stratu vo 

výške 1.884.029,94 EUR a valné zhromaždenie schválilo jej vysporiadanie úhradou 

jediného akcionára – hlavného mesta v rokoch 2014 až 2016 rovnomerne. 

 

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.6.2013 tvorí prílohu č. 

1 tejto informácie.  

 

II. Obchodná spoločnosť Incheba, a.s., so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, 

ktorej minoritným akcionárom s podielom 11,55% je hlavné mesto: 

 

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 21. júna 2013 v sídle 

spoločnosti a schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Incheba, a.s. za 

rok 2012. 

 

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2012 hospodársky výsledok – zisk po 

zdanení vo výške 40.409,40 EUR a valné zhromaždenie schválilo jeho zaúčtovanie na 

účet č. 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov. 

 

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.6.2013 tvorí prílohu č. 

2 tejto informácie.  

 

 

III. Obchodná spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom Biela 6, 811 01 

Bratislava, ktorej jediným spoločníkom je hlavné mesto: 

 

Hlavné mesto ako jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia 

spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. schválilo rozhodnutím zo dňa 9. 

augusta 2013 riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Mestský parkovací 

systém, spol. s r.o., zostavenú k 31.12.2012. 

 



  

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2012 hospodársky výsledok – zisk po 

zdanení vo výške 101.655,11 EUR a hlavné mesto ako jediný spoločník schválilo jeho  

rozdelenie nasledovne: 

- prídel do sociálneho fondu spoločnosti ................................... 500.- EUR; 

- mimoriadna odmena členom dozornej rady celkovo ............ 3.000.- EUR; 

- prevod na účet Nerozdelený zisk minulých rokov ............  98.155,11 EUR.  

 

Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia 

spoločnosti zo dňa 9.8.2013 tvorí prílohu č. 3 tejto informácie.  

 

IV. Obchodná spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s., so sídlom Horárska 12, 815 24 

Bratislava, ktorej minoritným akcionárom s podielom 7,01% je hlavné mesto: 

 

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 12. júna 2013 v sídle 

spoločnosti a schválilo nasledovné materiály: 

- Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2012 

- Výročná správa za rok 2012, obsahujúca správu predstavenstva o podnikateľskej 

činnosti spoločnosti a stave jej majetku 

- Zmeny a doplnenia stanov spoločnosti. 

 

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2012 hospodársky výsledok – zisk po 

zdanení vo výške 407.004,58 EUR a valné zhromaždenie schválilo návrh na jeho 

rozdelenie takto: 

- prídel do rezervného fondu ........................................... 40.700,46 EUR 

- prídel do nerozdelených ziskov minulých rokov ........ 366.304,12 EUR. 

 

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.6.2013 tvorí prílohu č. 

4 tejto informácie.  

 

 

Informácia o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Incheba, a.s., Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 

a Slovenská plavba a prístavy a.s. bola predložená na rokovanie Komisie finančnej stratégie a pre 

správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 

10.9.2013, ktorá presunula prerokovanie uvedeného materiálu na svoje nasledujúce rokovanie. 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 956/2013 zo dňa 12.9.2013 odporučila 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Informáciu o materiáloch 

schválených valným zhromaždením obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, Incheba, a.s., Mestský parkovací systém, spol. s r.o. a Slovenská plavba a prístavy a.s. 

 

 
 

 


















































