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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje  

 

nepeňažný vklad v hodnote 42.180.749.- EUR z majetku hlavného mesta SR Bratislavy do základného 
imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 

 
 



  

Dôvodová správa 
 
 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) je jediným 
akcionárom obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s., so sídlom Olejkárska 1, 814 52 
Bratislava, IČO: 00 492 736 (ďalej len „spoločnosť“). Spoločnosť bola založená hlavným mestom 
v roku 1994, a to na základe prijatého uznesenia mestského zastupiteľstva č. 576/93 zo dňa 16.12.1993 
s tým, že novozaložená spoločnosť sa stala právnym nástupcom zlikvidovanej spoločnosti mestský 
podnik Dopravný podnik Bratislava. Uvedeným uznesením došlo zároveň k schváleniu prenájmu 
hnuteľného a nehnuteľného majetku zrušeného mestského podniku Dopravný podnik Bratislava 
novozaloženej obchodnej spoločnosti za nájomné 1,-Sk/rok. 

V zmysle uznesenia č. 576/93 zo dňa 16.12.1993 uzavrelo hlavné mesto dňa 20.4.1994 so 
spoločnosťou Zmluvu o spravovaní majetku hlavného mesta SR Bratislavy č. 30/94. Dňom uzavretia 
zmluvy prešiel na spoločnosť DPB, a.s. hnuteľný a nehnuteľný majetok na základe Protokolu 
o vecnom prevzatí a odovzdaní mestského majetku vrátane inventúrnych záznamov k 20.4.1994  
z bývalého mestského podniku Dopravného podniku mesta Bratislava. Protokol obsahoval súpis 
nehnuteľného majetku (pozemky, stavby, infraštruktúru), súpis hnuteľného majetku (autobusy, 
trolejbusy, električky a drobný hnuteľný majetok), ako aj nezaradené investície, pohľadávky, záväzky, 
zásoby.  

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
673/2012 zo dňa 27. – 28.6.2012 bola riaditeľovi Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy uložená povinnosť uzavrieť zmluvný vzťah so spoločnosťou o nakladaní s majetkom 
hlavného mesta, ktorý využíva spoločnosť na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy osôb v 
hlavnom meste. V súvislosti s upravením zmluvných vzťahov medzi hlavným mestom 
a spoločnosťou, ktoré boli predmetom Zmluvy o spravovaní majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 30/94, sa zmluvné strany dohodli, že s poukazom na daňové, účtovné a právne hľadisko bude časť 
majetku hlavného mesta, užívaná doposiaľ spoločnosťou na základe predmetnej zmluvy, predmetom 
nepeňažného vkladu hlavného mesta do základného imania spoločnosti. 

 
Výška základného imania spoločnosti je v súčasnosti 4.638.670,91888 EUR a bola splatená 

v plnej výške. Základné imanie spoločnosti vo výške 33.193,91888 EUR bolo vytvorené peňažným 
vkladom hlavného mesta ako zakladateľa ku dňu vzniku spoločnosti. Zvýšené na sumu 
4.638.670,91888 EUR bolo na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 10.10.2011 upísaním 
nových akcií. Celá menovitá hodnota všetkých novo upísaných akcií vo výške 4.605.477.- EUR bola 
splatená pred zápisom zvýšenia základného imania do obchodného registra nepeňažným vkladom do 
základného imania, ktorého predmet tvoril súbor vozidiel – 24 kusov trolejbusov vo vlastníctve 
hlavného mesta. Pri zvýšení základného imania spoločnosti nepeňažným vkladom na základe 
rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 10.10.2011 bol rezervný fond spoločnosti doplnený sumou 
460.548.- EUR plnením nad menovitú hodnotu akcií. 

 
Zvýšenie základného imania sa vykoná v súlade s § 202 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) a článkom XVII. Stanov 
spoločnosti upísaním nových akcií. 

 
 Podľa § 59 ods. 3 ObZ sa nepeňažný vklad do spoločnosti a určenie peňažnej sumy, v akej sa 

započítava na vklad spoločníka, musia uviesť v zakladateľskej listine. Hodnota nepeňažného vkladu sa 
určí znaleckým posudkom, ktorý musí obsahovať aj opis nepeňažného vkladu, spôsob jeho ocenenia, 
údaj o tom, či jeho hodnota zodpovedá emisnému kurzu upísaných akcií splácaných týmto vkladom 
alebo hodnote prevzatého záväzku na vklad do spoločnosti. Všeobecná hodnota majetku hlavného 
mesta, ktorý bude predmetom nepeňažného vkladu do spoločnosti, bola stanovená znaleckým 
posudkom č. 4/2013 zo dňa 29.11.2013, vypracovaným znaleckou organizáciou INTERAUDIT 
BENETIP, s.r.o., Žilina, pripojeným k materiálu a predstavuje čiastku 42.180.749.- EUR. Vkladaný 
majetok tvoria budovy a stavby, dopravné prostriedky, stroje a prístroje, softvér, krátkodobý hmotný 
majetok, umelecké dielo a inventár. 

 



  

Rozhodnutie o zvýšení základného imania patrí podľa § 187 ods. 1 písm. b) ObZ do 
pôsobnosti valného zhromaždenia. Základné imanie spoločnosti sa zvýši upísaním nových akcií, ktoré 
upíše hlavné mesto ako jediný akcionár spoločnosti. Spoločnosť emituje na zvýšenie základného 
imania kmeňovú akciu na meno v listinnej podobe v počte 1 kus s menovitou hodnotou jednej akcie 
38.346.135.- EUR. Emisný kurz novo vydanej akcie bude 42.180.749.- EUR. Emisné ážio predstavuje 
sumu 3.834.614.- EUR a táto bude použitá na doplnenie rezervného fondu. Akcionár splatí celú 
menovitú hodnotu novo upísanej akcie vo výške 38.346.135.- EUR nepeňažným vkladom do 
základného imania, ktorého predmet tvorí hnuteľný a nehnuteľný majetok vo vlastníctve hlavného 
mesta. Peňažná suma, v akej sa nepeňažný vklad započíta za plnenie emisného kurzu upísanej akcie, je 
42.180.749.- EUR. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú podľa § 202 ods. 4 odo dňa jeho 
zápisu do obchodného registra. 

 
Uvedený materiál je predkladaný na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy v súlade s príslušnými ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy. Na základe 
§ 17 ods. 2 VZN č. 18/2011 je mestskému zastupiteľstvu vyhradené schvaľovať vklady majetku 
hlavného mesta do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností. V prípade, že 
hlavné mesto vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v právnických osobách, vykonáva 
práva vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto primátor samostatne. Podľa § 17 ods. 4, ods. 5 
písm. b) a c) VZN č. 18/2011 sa v prípade rozhodnutia o zvýšení alebo znížení základného imania 
a o pripustení nepeňažného vkladu vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom. 
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