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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

A. schvaľuje 

 
nepeňažný vklad v hodnote 42 180 749,00 EUR z majetku hlavného mesta SR Bratislavy do 
základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. s podmienkou, že súčasne 
budú zmenené stanovy spoločnosti podľa časti B tohto uznesenia. 
 
 

B. berie na vedomie 
 
 

návrh na zmenu stanov 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: 00492736 (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 1,00 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. Na základe rozhodnutia jediného 
akcionára zo dňa 10.10.2011 bolo zvýšené na sumu 4 638 670,91888 EUR upísaním nových akcií. Celá 
menovitá hodnota všetkých novo upísaných akcií vo výške 4 605 477,00 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 460 548,00 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 42 180 749,00 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 38 346 135,00 EUR. 
Emisný kurz novo vydanej akcie bude 42 180 749,00 EUR. Emisné ážio predstavuje sumu 
3 834 614,00 EUR a táto bude použitá na doplnenie rezervného fondu. Akcionár splatí celú menovitú 
hodnotu novo upísanej akcie vo výške 38 346 135,00 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 42 180 749,00 
EUR. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú podľa § 202 ods. 4 odo dňa jeho zápisu do 
obchodného registra. 

 
Materiál bol dňa 14.1.2014 prerokovaný na zasadnutí komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta MsZ, ktorá mestskému zastupiteľstvu odporučila schváliť nepeňažný 
vklad v hodnote 42 180 749,00 EUR z majetku hlavného mesta do základného imania obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. Mestská rada hlavného mesta na svojom zasadnutí dňa 
16.1.2014 po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 1047/2014, ktorým odporučila mestskému 
zastupiteľstvu schváliť nepeňažný vklad v hodnote 42 180 749,00 EUR z majetku hlavného mesta do 
základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. s pripomienkami. Mestská 
rada uviedla, že súčasne so zvýšením základného imania spoločnosti by bolo potrebné upraviť možnosti 
kontroly hlavného mesta ako jediného akcionára nad rozhodovaním predstavenstva spoločnosti 
o nakladaní s majetkom spoločnosti.  

 
Vzhľadom na predmetné uznesenie mestskej rady bol materiál doplnený o návrh na zmenu 

stanov spoločnosti, ktorej cieľom je zvýšenie ochrany záujmov hlavného mesta a dochádza ňou k 
posilneniu kontrolných právomocí hlavného mesta ako jediného akcionára spoločnosti pri výkone 
pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 190 ObZ. Navrhovaná zmena čl. VIII a čl. XI stanov 
spoločnosti bude znamenať obmedzenie predstavenstva pri uskutočňovaní právnych úkonov týkajúcich 
sa nakladania s majetkom spoločnosti vo vyššej hodnote tým, že sa bude vyžadovať predchádzajúci 
súhlas valného zhromaždenia s takýmto právnymi úkonmi. 

 
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. 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 zmene stanov, o zvýšení základného 
imania a o pripustení nepeňažného vkladu vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským 
zastupiteľstvom. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

Návrh na zmenu stanov 
 
 
 
I. Článok VIII., bod 1. stanov spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. sa mení nasledovne: 

 
Článok VIII. 

V a l n é   z h r o m a ž d e n i e 
 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.  Do pôsobnosti valného zhromaždenia 
patrí najmä: 

a) zmena stanov, 
b) voľba a odvolanie členov predstavenstva, predsedu a podpredsedu 

predstavenstva, 
c) voľba a odvolanie členov dozornej rady a predsedu dozornej rady, s výnimkou 

členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti 
podľa § 200 Obchodného zákonníka, 

d) schválenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej alebo 
konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade 
strát a o určení tantiém, 

e) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti, 
f) schvaľovanie výročnej  správy  o  podnikateľskej činnosti  spoločnosti  a  o stave 

jej majetku, 
g) schvaľovanie zmlúv o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom orgánu 

spoločnosti alebo spoločníkom pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti, 
h) schvaľovanie scudzenia majetku spoločnosti, ktorého trhová hodnota 

presahuje sumu 200 000,00 EUR (slovom: dvestotisíc eur) bez DPH 
v jednotlivom prípade alebo úhrnnú sumu 1 000 000,00 EUR (slovom: jeden 
milión eur) bez DPH v období jedného kalendárneho roka, 

i) schvaľovanie prevzatia záväzkov, ktorých hodnota presahuje sumu 

200 000,00 EUR (slovom: dvestotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade 
alebo úhrnnú sumu 1 000 000,00 EUR (slovom: jeden milión eur) bez DPH 

v období jedného kalendárneho roka, 
j) schvaľovanie prenájmu nehnuteľností v prípadoch, ak ročný nájom 

a náklady súvisiace s nájmom presiahnu sumu 100 000,00 EUR (slovom 

jednostotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade, 
k) schvaľovanie prenájmu hnuteľného majetku v prípadoch, ak ročný nájom 

a náklady súvisiace s nájmom presiahnu sumu 100 000,00 EUR (slovom 
jednostotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade, 

l) udelenie súhlasu s uzatvorením alebo ukončením dohôd o strategickom 
partnerstve alebo joint venture s treťou stranou, 

m) schvaľovanie strednodobých a dlhodobých rozvojových plánov spoločnosti, 
n) prerokovanie plánu služieb vo verejnom záujme, 
o) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a o poverení predstavenstva 

zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie 
dlhopisov, 

p) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na 
zaknihované cenné papiere a naopak, 

q) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze 
a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou 
spoločnosťou, 

r) rozhodnutie o zmene práv patriacich jednotlivým druhom akcií, 
s) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy, 
t) rozhodnutie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti 
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podniku, 
u) schválenie a odvolanie audítora, 
v) vymenovanie a odvolanie likvidátora, 
w) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon, osobitný zákon alebo tieto stanovy 

zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia. 
 
 

 

 

II. Článok XI. stanov spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. sa mení nasledovne: 
 
 

Článok XI. 

P r e d s t a v e n s t v o 
 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.  
Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú  právnymi predpismi 
alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.  
Predstavenstvo najmä: 

a) určuje koncepciu podnikateľskej činnosti spoločnosti a prijíma s tým súvisiace 
opatrenia a rozhodnutia, 

b) určuje plat a odmenu generálneho riaditeľa,  
c) zvoláva valné zhromaždenie, 
d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia, 
e) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných 

kníh a ostatných dokladov spoločnosti, 
f) rozhoduje o použití rezervného fondu, 
g) schvaľuje rokovací poriadok predstavenstva, resp. Zásady a pokyny správania sa 

predstavenstva, 
h) pri akciách na meno vedie zoznam akcionárov, 
i) organizačne, technicky a obsahovo zabezpečuje prípravu a priebeh valného 

zhromaždenia 
j) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie: 

1. riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu alebo konsolidovanú účtovnú 
závierku, 

2. návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, 
3. návrhy na zmenu stanov, 
4. návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie dlhopisov, 
5. návrh na zrušenie spoločnosti, 
6. správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, a to 

každoročne ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia, 
7. návrh koncepcie podnikateľskej činnosti spoločnosti a návrhy ich zmien, 
8. investičný plán, 
9. návrh na schválenie scudzenia majetku spoločnosti, ktorého trhová 

hodnota presahuje sumu 200 000,00 EUR (slovom: dvestotisíc eur) bez 
DPH v jednotlivom prípade alebo úhrnnú sumu 1 000 000,00 EUR 
(slovom: jeden milión eur) bez DPH v období jedného kalendárneho roka, 

10. návrh na schválenie prevzatia záväzkov, ktorých hodnota presahuje sumu 

200 000,00 EUR (slovom: dvestotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade 
alebo úhrnnú sumu 1 000 000,00 EUR (slovom: jeden milión eur) bez 
DPH v období jedného kalendárneho roka, 

11. návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností v prípadoch, ak ročný 
nájom a náklady súvisiace s nájmom presiahnu sumu 100 000,00 EUR 

(slovom jednostotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade, 
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12. návrh na schválenie prenájmu hnuteľného majetku v prípadoch, ak 
ročný nájom a náklady súvisiace s nájmom presiahnu sumu 100 000,00 
EUR (slovom jednostotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade, 

13. návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením alebo ukončením dohôd 
o strategickom partnerstve alebo joint venture s treťou stranou, 

14. strednodobé a dlhodobé rozvojové plány spoločnosti,   
k) informuje dozornú radu: 

1. písomne najmenej raz do roka o zásadných zámeroch obchodného vedenia 
spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu 
majetku, financií a výnosov spoločnosti, 

2. na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomne o stave podnikateľskej 
činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom, 

3. bezodkladne o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť 
vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu, 

l) schvaľuje pracovný a mzdový poriadok, 
m) rozhoduje o vnútorných finančných a účtovných zásadách činnosti spoločnosti, 
n) vymenúva  a odvoláva prokuristu(ov) spoločnosti, 
o) schvaľuje organizačnú štruktúru a organizačný poriadok spoločnosti, 
p) predkladá dozornej rade na prerokovanie: 

1.  úpravu tarify cestovného maximálne do výšky miery inflácie podľa 
oficiálnych údajov vlády Slovenskej republiky a Štatistického úradu 
Slovenskej republiky za obdobie od poslednej úpravy taríf, 

q) predkladá dozornej rade na schválenie  
1. návrh použitia prostriedkov z rezervného fondu, 
2. ekonomické pravidlá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výpis  

zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  
konaného dňa 14.1.2014 

___________________________________________________________________________ 
 
 

K bodu č. 3 
Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. 

 

Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť nepeňažný vklad v hodnote 42.180.749.- EUR z majetku hlavného mesta SR Bratislavy do 

základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s.  

 

Hlasovanie: 
prítomní: 5 , za: 4 , proti: 0  , zdržal sa: 1  
 

 

 

 

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 

V Bratislave, 14.1.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť 

kód uzn.: 7.4 

7.4.3 

 

Uznesenie č. 1047/2014 
zo dňa 16. 01. 2014 

 

 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť nepeňažný vklad v hodnote 42 180 749,00 Eur z majetku hlavného mesta SR Bratislavy do 

základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

s pripomienkami.   
 

 

 

 

 

 

 

 


