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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: Bratislavská 

integrovaná doprava, a.s.; Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.; Halbart-Slovakia a.s.; Incheba, 

akciová spoločnosť; Mestský parkovací systém, spol. s r.o.; METRO Bratislava a.s. a Národné 

tenisové centrum, a.s. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



  

 
Dôvodová správa 

 
 

Informáciu o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností Bratislavská 

integrovaná doprava, a.s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Halbart-Slovakia a.s.; Incheba, 

akciová spoločnosť, Mestský parkovací systém, spol. s r.o., METRO Bratislava a.s. a Národné 

tenisové centrum, 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 Bratislavská integrovaná doprava, a.s., so sídlom Jašíkova 2, 821 

03 Bratislava, ktorej minoritným akcionárom s podielom 35% je hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“): 

 

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. júna 2014 

v sídle spoločnosti, schválilo nasledovné materiály: 

- Výročná správa za rok 2013 

- Riadna individuálna účtovná závierka, zostavená k 31.12.2013, spolu so stanoviskom 

audítora. 

 

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2013 hospodársky výsledok – zisk po 

zdanení vo výške 230.- EUR a valné zhromaždenie schválilo jeho zaúčtovanie na účet 

nerozdeleného zisku minulých rokov. 

 

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.6.2014 tvorí prílohu č. 

1 tejto informácie.  

 

II. Obchodná spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 

48, 826 46 Bratislava, ktorej majoritným akcionárom s podielom 59,29% je hlavné mesto: 

 

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. júna 2014 vo 

Vodárenskom múzeu spoločnosti, schválilo nasledovné materiály: 

- Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013 

- Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti za rok 2013 

- Výročná správa spoločnosti za rok 2013 

- Návrh novej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 

 

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2013 hospodársky výsledok – zisk po 

zdanení vo výške 2 245 656,03 EUR a valné zhromaždenie schválilo jeho rozdelenie 

nasledovne: 

prídel do zákonného rezervného fondu ............................... 224 565,60 EUR 

prídel do sociálneho fondu .................................................. 110 000,00 EUR 

prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov ............. 1 911 090,43 EUR 

 

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.6.2014 tvorí prílohu č. 

2 tejto informácie.  

 

III. Obchodná spoločnosť Halbart-Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 

Bratislava, ktorej akcionárom s podielom 50% je hlavné mesto: 

 

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. septembra 2014 

v sídle spoločnosti, schválilo nasledovné materiály: 

- Výročná správa za rok 2013 

- Riadna individuálna účtovná závierka, zostavená k 31.12.2013 

 



  

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2013 hospodársky výsledok – stratu po 

zdanení vo výške 16 663.- EUR a valné zhromaždenie schválilo jej prevod na účet 

neuhradenej straty minulých rokov. 

 

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 4.9.2014 tvorí prílohu č. 3 

tejto informácie.  

 

IV. Obchodná spoločnosť Incheba, akciová spoločnosť, so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 

01 Bratislava, ktorej minoritným akcionárom s podielom 12,66% je hlavné mesto: 

 

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 16. júna 2014 v sídle 

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

rok 2013. 

 

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2013 hospodársky výsledok – zisk po 

zdanení vo výške 90 795,48 EUR. Valné zhromaždenie schválilo rozdelenie zisku za rok 

2013 v sume 90 795,48 EUR a súčasne nerozdeleného zisku minulých rokov v sume 

15 613,71 EUR, teda celkovo rozdelenie sumy 106 409,19 EUR nasledovne: Každému 

akcionárovi spoločnosti, ktorý je majiteľom kmeňových alebo prioritných akcií, bude 

vyplatená dividenda v sume zodpovedajúcej 1,807% z menovitej hodnoty jeho akcií. 

Zostatok, ktorý predstavuje po zdanení celkovo sumu 138,01 EUR, sa zaúčtuje na účet č. 

428 – Nerozdelený zisk minulých rokov. Akcionárom budú okrem toho vyplatené aj 

zdroje vo výške 95 516,40 EUR, získané znížením základného imania, ktoré boli 

vytvorené zo ziskov minulých rokov do roku 2011. 

 

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.6.2014 tvorí prílohu č. 

4 tejto informácie.  

 

 

V. 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 16. júna 

2014 riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. 

s r.o., zostavenú k 31.12.2013. 

 

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2013 hospodársky výsledok – zisk po 

zdanení vo výške 35 586,51 EUR, ktorý bol rozdelený nasledovne: 

- odmena orgánom spoločnosti celkovo ................................. 7 000.- EUR 

- prevod na účet Nerozdelený zisk minulých rokov ............  28 586,51 EUR.  

 

Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia 

spoločnosti zo dňa 16.6.2014 tvorí prílohu č. 5 tejto informácie.  

 

VI. Obchodná spoločnosť METRO Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99, 

ktorej majoritným akcionárom s podielom 66% je hlavné mesto: 

 

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. júna 2014 

v sídle spoločnosti, schválilo nasledovné materiály: 

- Výročná správa za rok 2013 

- Riadna individuálna účtovná závierka, zostavená k 31.12.2013 so správou audítora 

 

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2013 hospodársky výsledok – stratu po 

zdanení vo výške 272 769,44 EUR a valné zhromaždenie schválilo jej vysporiadanie 

z rezervného fondu spoločnosti. 

 



  

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.6.2014 tvorí prílohu č. 

6 tejto informácie.  

 

VII. Obchodná spoločnosť Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 

Bratislava, ktorej minoritným akcionárom s podielom 20,52% je hlavné mesto: 

 

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 20. júna 2014 v sídle 

spoločnosti a schválilo nasledovné materiály: 

- Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013 

- Výročná správa za rok 2013 

 

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2013 hospodársky výsledok – stratu po 

zdanení vo výške 94 512,78 EUR a valné zhromaždenie schválilo jej prevod na účet 

neuhradenej straty minulých rokov. 

 

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.6.2014 tvorí prílohu č. 

7 tejto informácie.  

 

 

 

 

 

 
 

 
















































































































