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Kód uzn: 7.4 

                    7.4.6 

 

 

NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., so sídlom 

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35 949 473: 

 

1.  Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti  Bratislavská integrovaná doprava, a.s., 

za rok 2017 

2.  Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti Bratislavská integrovaná 

doprava, a.s., za rok 2017 

3.  Návrh na zmenu stanov spoločnosti  Bratislavská integrovaná doprava, a.s., v zmysle 

ktorého dochádza k zmene článku I bod 2 z pôvodného znenia: 

„Sídlom spoločnosti je: Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.“ 

na nové znenie: 

„Sídlom spoločnosti je: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dôvodová správa 

 

     Obchodná spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. so sídlom Jašíkova 2,        

821 03 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“), ktorej je hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava jedným z akcionárov (s podielom 35 % na základnom imaní spoločnosti), zvolala 

riadne valné zhromaždenie, ktoré predmetom bude mimo iné aj schválenie riadnej 

individuálnej účtovnej závierky za rok 2017, schválenie a návrhu na vysporiadanie výsledku 

hospodárenia za rok 2017 a návrh na zmenu stanov spoločnosti. 

 
  V zmysle predloženej účtovnej závierky náklady spoločnosti za rok 2017 dosiahli 

výšku 1.471.911,27 EUR a výnosy spoločnosti za rok 2017 dosiahli výšku 1.489.129,86 

EUR, čím spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok (zisk) vo výške 17.218,59 EUR, ktorý 

predstavenstvo navrhuje ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov. 

 

Predložená účtovná závierka bola overená nezávislým audítorom, ktorý skonštatoval, že  

priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 

31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu 

podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

 Navrhovaná zmena stanov spoločnosti priamo súvisí so zámerom spoločnosti 

presťahovať sa do nových priestorov, ktoré budú kapacitne vyhovovať požiadavkám 

spoločnosti. Z dôvodu zmeny sídla je nutné zabezpečiť aj jeho aktualizáciu v rámci stanov 

spoločnosti, nakoľko sídlo patrí v zmysle § 173 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi obligatórnu súčasť stanov akciovej 

spoločnosti. Odôvodnenie potreby uvedenej zmeny stanov spoločnosti je súčasťou tohto 

materiálu ako príloha č. 5.  

 

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti 

Bratislavská integrovaná doprava, 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, rozhodnutia o rozdelení zisku alebo úhrade strát 

a rozhodnutia o zmene stanov. 

 

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 integrovaná doprava a.s.“. 
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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
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**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12
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***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
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Príloha č. 1: Účtovná závierka spoločnosti BID, a. s. za rok 2017 – výkazy, správa audítora 
z auditu účtovnej závierky spoločnosti BID, a. s. za rok 2017, návrh na zúčtovanie výsledku 
hospodárenia spoločnosti BID, a. s. za rok 2017 

 

Dôvodová správa 

 

V účtovníctve spoločnosti BID, a. s. po skončení účtovného obdobia nedošlo k významným 
udalostiam osobitného významu. Spoločnosť BID, a. s. nenadobudla v roku 2017 žiadne 
vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely, nenadobudla ani akcie, dočasné listy 
a obchodné podiely ovládajúcej osoby, taktiež dlhodobý nehmotný a hmotný majetok. 
Spoločnosť BID, a. s. v súlade so svojimi aktivitami nevynakladá náklady na činnosť v oblasti 
výskumu a vývoja. Počas roka 2017 spoločnosť BID, a. s. v priemere zamestnávala 16 
zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, ktorí vykonávali všetky nevyhnutné práce pre 
prevádzku a rozvoj IDS BK. Rovnako spoločnosť BID, a. s. poskytuje aj príležitostnú prácu 
študentom stredných a vysokých škôl na dohody o brigádnickej činnosti. 

Všetky pracovné postupy spoločnosť BID, a. s. v roku 2017 koordinovala v súlade s dohodou 
o spolupráci s jej účastníkmi DPB, a. s., SL, a. s., ZSSK, a. s. a ŽSR prostredníctvom vytvorených 
pracovných skupín. Prevádzka spoločnosti bola zabezpečená na základe: 

• Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou BID, a. s. na jednej strane a 

Bratislavským samosprávnym krajom na druhej strane,  

• Zmluvy o spolupráci a prevádzke uzatvorenej medzi spoločnosťou BID, a. s. na jednej 

strane a Bratislavským samosprávnym krajom na druhej strane, 

• Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy uzatvorenej medzi spoločnosťou BID, a. s. na jednej strane 

a Hlavným mesto SR Bratislavou na druhej strane, 

• a Zmluvy o podmienkach prepravy a zabezpečení činnosti súvisiacich s prevádzkou 

Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji uzavretej medzi BID, a. s. 

na jednej strane a dopravcami a manažérom infraštruktúry na strane druhej.  

 

V budúcnosti počíta spoločnosť BID, a. s. v rámci rozvoja v oblasti verejnej dopravy aj so 
spoluprácou so susediacim Trnavským samosprávnym krajom a ďalšími dopravcami 
pôsobiacimi na území bratislavského kraja.  

Náklady spoločnosti za rok 2017 dosiahli výšku 1.471.911,27 eur a výnosy spoločnosti za 
rok 2017 dosiahli výšku 1.489.129,86 eur, čím spoločnosť dosiahla kladný hospodársky 
výsledok vo výške 17.218,59 eur, ktorý predstavenstvo navrhuje ponechať ako 
nerozdelený zisk minulých rokov. 

Predstavenstvo informovalo o výroku audítora, ktorý znie: „Podľa nášho názoru, priložená 
účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. 
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decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“  
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Príloha č. 2: Návrh na zmenu Stanov spoločnosti BID, a. s. 
 

Dôvodová správa 
 
V súvislosti so zámerom presťahovania spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 
(ďalej len „BID, a. s.“) do nových priestorov je nevyhnutná zmena Stanov spoločnosti BID, a. 
s., nakoľko sídlo spoločnosti je súčasťou Stanov spoločnosti BID, a. s.. O sídle spoločnosti BID, 
a. s. hovorí Článok I. bod 2/: 

Sídlom spoločnosti je: Jašíkova 2, 821 03 Bratislava. 

 
Požiadavka na zmenu sídla spoločnosti BID, a. s. 

Snahou spoločnosti BID, a. s. je stať sa prirodzenou regionálnou dopravnou autoritou 
rešpektovanou všetkými relevantnými subjektami, teda objednávateľmi dopravných výkonov, 
dopravcami, ale aj ostatnými orgánmi štátnej a verejnej správy, médiami, odbornou 
verejnosťou a konečnom dôsledku aj cestujúcimi a verejnosťou.  

Spoločnosť BID, a. s. už dnes vykonáva rozsiahlu agendu týkajúcu sa prevádzky a rozvoja 
samotného IDS BK, ale aj rozvoja verejnej dopravy ako takej. Na to, aby spoločnosť BID, a. s. 
dokázala túto agendu zabezpečiť je nevyhnutné postupné rozširovanie pracovného tímu 
a s tým súvisí aj rozširovanie pracovných priestorov pre tento tím.  

Predstavenstvo spoločnosti BID, a. s. preto už na Valnom zhromaždení spoločnosti dňa 
27.06.2016 informovalo oboch akcionárov o zámere hľadania nových kancelárskych 
priestorov, ktoré majú zohľadniť aktuálne, ale aj budúce potreby spoločnosti BID, a. s.. Nové 
priestory majú poskytnúť kancelárie pre zamestnancov, kancelárie pre členov orgánov 
spoločnosti, sekretariát, veľkú rokovaciu miestnosť, skladové priestory, kuchynku a toalety so 
sprchou. Tento zámer vzali obaja akcionári BID, a. s. na vedomie. 

Podľa aktuálnych potrieb spoločnosť BID, a. s. v súčasnosti potrebuje 12 kancelárií (z toho 2 
väčšie s priestorom na rokovania) s celkom 22 pracovnými miestami. Nevyhnutná je tiež 
zasadacia miestnosť pre približne 25 osôb s možnosťou sedenia „za guľatým stolom“, 
s projektorom, plátnom a priestorom na prezentovanie.  

 

Presťahovanie spoločnosti BID, a. s. do nových priestorov 

Zámer presťahovania spoločnosti BID, a. s. pôvodne do priestorov budovy Polus Tower I. bol 
schválený oboma akcionármi na Valnom zhromaždení spoločnosti BID, a. s. dňa 27.10.2017. 

V prvom kalendárnom týždni roku 2018 sa rovnako uskutočnilo pracovné stretnutie 
generálnej riaditeľky spoločnosti BID, a. s. s novým vedením akcionára – Bratislavského 
samosprávneho kraja. Na tomto stretnutí predstaviteľ akcionára informoval generálnu 
riaditeľku spoločnosti BID, a. s. o zámere presťahovať spoločnosť BID, a. s. do priestorov Úradu 
BSK.  
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Dňa 13.03.2018 sa uskutočnila obhliadka ponúkaných priestorov pre spoločnosť BID, a. s. 
v sídle Úradu BSK. V zastúpení akcionára sa obhliadky zúčastnil riaditeľ Úradu BSK a generálna 
riaditeľka spoločnosti BID, a. s.. 

Zástupcovia spoločnosti BID, a. s. odovzdali riaditeľovi Úradu BSK návrh rozmiestnenia 
zamestnancov do kancelárií, ktorý  vychádza z aktuálnej potreby, čiže aktuálneho stavu 
zamestnancov BID, a. s.. BSK ako jeden z akcionárov je pripravený v rámci vzájomných 
rokovaní zohľadniť prípadnú ďalšiu potrebu kancelárskych priestorov. Zástupcovia spoločnosti 
BID, a. s. tiež zdôraznili potrebu veľkej zasadačky, ktorá je v rámci Úradu BSK k dispozícii. 

V súčasnosti má Bratislavský samosprávny kraj pripravený návrh Zmluvy o výpožičke, 
prostredníctvom ktorého budú spoločnosti BID, a. s. bezplatne zapožičané tieto priestory: 

• 1 kancelária o výmere 24,86 metrov štvorcových, 

• 1 kancelária o výmere 12,69 metrov štvorcových, 

• 1 kancelária o výmere 17,14 metrov štvorcových, 

• 1 kancelária o výmere 28,79 metrov štvorcových, 

• 1 kancelária o výmere 18,10 metrov štvorcových, 

• 1 kancelária o výmere 18,10 metrov štvorcových, 

• príručný sklad o výmere 3,62 metrov štvorcových, 

• veľký sklad o výmere 24,44 metrov štvorcových. 

Spolu je to 6 kancelárií o celkovej výmere 119,68 metrov štvorcových a 38,06 metrov 
štvorcových skladových priestorov. Spoločnosť BID, a. s. bude mať podľa návrhu zmluvy 
k dispozícii aj rokovacie priestory. 

Spoločnosť BID, a. s. bude podľa tohto návrhu zmluvy súčasne uhrádzať náklady na: 

• tepelnú energiu, vodu, stočné a elektrickú energiu v sume 3,50 eur bez DPH za meter 
štvorcový (119,68 * 3,50 = 418,88 eur bez DPH), 

• upratovanie, odvoz odpadu a strážnu službu v sume 3,00 eur bez DPH za meter 
štvorcový (119,68 * 3,00 = 359,04 eur bez DPH), 

• telekomunikačné poplatky za používanie telefonickej linky, ktoré BSK vyúčtuje 
štvrťročne za základe faktúry dodávateľa telekomunikačných služieb a výpisu 
uskutočnených hovorov. 

Spoločnosť BID, a. s. bude mať záujem o prehliadku týchto priestorov, aby bolo možné 
posúdiť, či ponúkaná kapacita zohľadňuje aktuálne potreby spoločnosti (12 kancelárií (z toho 
2 väčšie s priestorom na rokovania) s celkom 22 pracovnými miestami) a či sú zohľadnené 
podmienky aj na ďalší rozvoj spoločnosti BID, a. s. a vytváranie nových pracovných miest. 
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V zmysle požiadavky akcionára je potrebné pre uskutočnenie presťahovania spoločnosti BID, 
a. s. a zmeny sídla spoločnosti, aby BID, a. s. zabezpečila:  

• informovanosť oboch akcionárov spoločnosti BID, a. s. o tomto zámere, 

• uskutočnenie zámeru v zmysle Stanov spoločnosti BID, a. s., 

• prerokovanie zámeru v zmysle Stanov Valným zhromaždením spoločnosti BID, a. s., 

• plynulý chod spoločnosti BID, a. s. počas uskutočnenia zámeru, to znamená: 

o  zabezpečiť dostatočnú kapacitu pracovných miest v spolupráci s akcionárom 
na Úrade BSK v zmysle súčasných, ale aj budúcich potrieb spoločnosti BID, a. 
s., 

o  uzatvoriť riadnu zmluvu o nájme, resp. výpožičke kancelárskych (a iných) 
priestorov s Úradom BSK skôr, ako bude vypovedaná existujúca zmluva 
o nájme kancelárskych priestorov 

 

Záver 

Bez ohľadu na to, do akých priestorov bude spoločnosť presťahovaná, bude potrebné zmeniť 
znenie Stanov spoločnosti.  

O  zámere BSK presťahovať spoločnosť BID, a. s. do priestorov Úradu BSK bude rokovať Valné 
zhromaždenie spoločnosti BID, a. s. na svojom zasadnutí dňa 29.06.2018. Na to, aby mohol 
byť tento zámer BSK zrealizovaný, je potrebná zhoda oboch akcionárov spoločnosti BID, a. s.. 

Predstavenstvo spoločnosti BID, a. s. preto v súlade so zámerom akcionára BSK navrhuje 
zmenu Stanov spoločnosti tak, že sídlom spoločnosti BID, a. s. bude adresa Úradu BSK, teda 
Článok I. bod 2/ Stanov spoločnosti BID, a. s. bude znieť:  

Sídlom spoločnosti je: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25.  

 

Podľa akcionára BSK sídlo spoločnosti je údaj zapisovaný do Obchodného registra, avšak nie je 
žiaden problém, aby spoločnosť mala sídlo na  jednej adrese, a na druhej adrese reálne 
„sedela“, samozrejme so zabezpečením maximálnej informovanosti o tomto stave všetkých 
dotknutých, vrátane preberania korešpondencie, ktorá bude doručovaná. Fungujú tak mnohé 
spoločnosti, takže nie je vôbec na mieste robiť z takéhoto stavu neprekonateľnú prekážku. 
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