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NÁVRH  UZNESENIA 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením 

obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 

Bratislava, IČO: 00 681 300: 

 

1. Riadna individuálna závierka spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. za rok 2017 

2. Návrh predstavenstva na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti                          

Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. za rok 2017 

3. Návrh dozornej rady na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti                         

Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dôvodová správa 

 

 

Obchodná spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 

04 Bratislava, IČO: 00681300 (ďalej len „OLO a.s.“), ktorej jediným akcionárom je hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislava, zvolala riadne valné zhromaždenie spoločnosti. 

Predmetom rokovania valného zhromaždenia bude aj rozhodovanie o schválení riadnej 

individuálnej účtovnej závierky spoločnosti OLO, a. s. za rok 2017 a naloženie s hospodárskym 

výsledkom spoločnosti za rok 2017. 

 

V zmysle predloženej účtovnej závierky za rok 2017 vykázala spoločnosť OLO a. s. 

hospodársky výsledok po zdanení vo výške 2.633.841,00 EUR. Návrh predstavenstva 

spoločnosti na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti  za rok 2017 je v zmysle jeho 

uznesenia č. 5-03/2018 nasledovný: 

 

- prídel do zákonného rezervného fondu...............................................263 384,10 EUR 

- prídel do fondu rozvoja OLO.............................................. ...............500 000,00 EUR 

- dividenda hlavnému mestu...............................................................1 770 456,90 EUR 

- tantiéma pre členov predstavenstva a DR ....................................  100 000,00 EUR 

 

Účelom zriadenia fondu rozvoja je akumulácia zdrojov tvorená prídelmi zo zisku 

spoločnosti a ich použitie v budúcnosti na investičný zámer významného charakteru.  

 

Dozorná rada nesúhlasí s návrhom predstavenstva akciovej spoločnosti na vysporiadanie 

hospodárskeho výsledku za rok 2017 a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť návrh 

Dozornej rady, schválený uznesením DR 2/2018, č. 2-02/2018 zo dňa 18.04.2018, a to 

nasledovne: 

 

- prídel do zákonného rezervného fondu ...............................................263 384 ,10 EUR 

- dividenda hlavnému mestu      ...........................................................2 304 456,90 EUR 

- tantiéma pre členov predstavenstva a DR................................................66 000,00 EUR 

 

z toho tantiémy pre redstavenstvo................................................40 000,00 EUR 

                     Predseda predstavenstva                                    10 000  EUR 

         Podpredseda predstavenstva                              10 000  EUR 

         Člen predstavenstva (2)                                     10 000  EUR 

 



  

z toho tantiémy pre dozornú radu...............................................26 000,00  EUR           

 Predseda DR          JUDr. Ing. Martin Kuruc                 0 EUR 

          Podpredseda DR     PaeDR. Oliver Kríž                5 000 EUR 

 Členovia DR  

                                       Ing. Milan Černý                      3 000 EUR 

                                       Ing. Iveta Hanulíková               3 000 EUR  

                                       Ing. Kasander Radoslav           3 000 EUR 

                                        Mgr .Pilinský Peter                          0 EUR 

                                        Dagmar Vyskupová                3 000 EUR 

                                        Jozef Šteffek                            3 000 EUR 

                                        Ján Alman /od 16.3.2017/        3 000 EUR 

                                        Ján Takáč /od 16.3.2017/       3 000 EUR                             

 

Predložená účtovná závierka spoločnosti OLO, a. s. za rok 2017 bola overená nezávislým 

audítorom, pričom správa audítora o preskúmaní účtovnej závierky je pripojená do prílohy 

tohto materiálu. 

Dozorná rada konštatuje, že účtovná závierka bola zabezpečená v súlade so zákonom 

o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Účtovné výkazy a ostatné 

podklady v rámci ročnej účtovnej závierky sú úplné, vykazované údaje k 31.12.2017 pravdivo 

zobrazujú výsledky hospodárenia. 

Materiály, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 

spoločnosti OLO a.s., sa predkladajú na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy v súlade s ustanovením § 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré podrobnejšie 

upravuje výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov 

v obchodných spoločnostiach.  

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 

hlavného mesta samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak. Na výkon práv 

hlavného mesta sa v zmysle § 17 ods. 5 písm. a) VZN č. 18/2011 vyžaduje predchádzajúce 

prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade schvaľovania riadnej 

individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o rozdelení zisku alebo úhrade strát.   

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 647/2018 zo dňa 17. 05. 

2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať materiál „Informácia o materiáloch, ktoré budú 



  

prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu a.s.“. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 































































































Výpis  
zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 14.05.2018 
___________________________________________________________________________ 

 
k bodu 2 

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

 

Pán poslanec Kolek dáva pozmeňujúci návrh, v ktorom žiada o doplnenie analýzy podnikateľskej 

činnosti organizácie a finančných nákladov a výnosov, kde budú vysvetlené vstupy na nákladovej 

i príjmovej strane.  

 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 

prerokovala a odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované 

a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu podľa predloženého návrhu uznesenia 

  

 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
Za správnosť opisu : Mgr. et Mgr. Lucia Garajová, v.r. 
V Bratislave, 14.05.2018 
 
 

 


