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Kód uzn: 7.4 

                    7.4.13 

 

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 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Prešovská 48, 826 

46 Bratislava, , IČO: 35 850 370: 

 

1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 

za rok 2017 

2. Návrh spoločnosti na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017 

3. Návrh primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na naloženie s 

hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017 a na použitie časti nerozdeleného zisku 

spoločnosti z minulých rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dôvodová správa 

 

Obchodná spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Prešovská 48, 

826 46 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“), v ktorej má hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava ako majoritný akcionár majetkový podiel vo výške 59,29%, zvolala riadne valné 

zhromaždenie spoločnosti, ktorého predmetom rokovania budú aj výsledky hospodárenia za 

rok 2017, a to: riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2017 a návrh na 

naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017. 

 

V zmysle predloženej účtovnej závierky dosiahla spoločnosť za rok 2017 hospodársky 

výsledok – zisk vo výške 494 869,44 EUR. Po schválení riadnej individuálnej účtovnej 

závierky za rok 2017 predstavenstvo spoločnosti navrhuje rozdelenie zisku spoločnosti za rok 

2017 v sume 494 869,44 EUR takto: 

 

- prídel do rezervného fondu ...................................................... 49.486,94 EUR 

- dotácia do sociálneho fondu ..................................................... 150.000,00 EUR 

- prídel do fondu rozvoja spoločnosti .........................................295.382,50 EUR 

- vyplatenie dividend sa nenavrhuje  

 

Predstavenstvo spoločnosti schválilo dňa 27.04.2018 návrh na rozdelenie výsledku 

hospodárenia za rok 2017. Predmetný návrh bol následne dňa 15.05.2018 schválený aj 

dozornou radou spoločnosti. Účtovná závierka spoločnosti bola dňa 27.04.2018 schválená 

predstavenstvom spoločnosti a následne dňa 15.05.2018 aj dozornou radou spoločnosti. Podľa 

názoru nezávislého audítora poskytuje účtovná závierka pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie spoločnosti k 31. decembru 2017. Správa nezávislého audítora tvorí prílohu 

k predloženej účtovnej závierke.  

 

 Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako osoba oprávnená na 

výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov alebo majetkových vkladov 

v právnických osobách aj v nadväznosti na stanovisko oddelenia rozpočtu a kontrolingu 

navrhuje aby bol výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2017 rozdelený nasledovne:  

 

- prídel do rezervného fondu ...................................................... 49.486,94 EUR 

- dotácia do sociálneho fondu ..................................................... 150.000,00 EUR 

- podiel na zisku akcionárov spoločnosti ......................................295.382,50 EUR 



  

Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako osoba oprávnená na 

výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov alebo majetkových vkladov 

v právnických osobách aj v nadväznosti na stanovisko oddelenia rozpočtu a kontrolingu 

navrhuje aby bola časť z nerozdeleného zisku spoločnosti z minulých rokov vo výške       

3.000.000 EUR použitá na vyplatenie podielu na zisku akcionárom spoločnosti. Hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava, ako jeden z akcionárov spoločnosti, ktorému v prípade 

schválenia predloženého návrhu valným zhromaždením bude priznaná pomerná časť podielu 

zo zisku vo forme dividendy, chce tieto finančné prostriedky následne investovať do zlepšenia 

vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry, ktoré má vo svojej správe. V tomto procese má 

hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava záujem postupovať v súčinnosti so spoločnosťou 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 

 

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, 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. 649/2018 zo dňa                        

14. 06. 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 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.“. 

 

 

 

 

 










































































































