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                  7.4.4 
 

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 METRO Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 

Bratislava, IČO: 35 732 881: 

 

1. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2017, 

2. Návrh spoločnosti na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                              

Dôvodová správa 

 

Obchodná spoločnosť METRO Bratislava a.s. so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 

811 01 Bratislava, v ktorej je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava majoritným 

akcionárom (s podielom 66 %), zvolala riadne valné zhromaždenie, predmetom ktorého bude 

mimo iné aj hlasovanie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 

2017 a rozhodovanie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017. 

 

V zmysle predloženej riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 vykázala 

spoločnosť METRO Bratislava a. s. hospodársky výsledok (zisk) po zdanení vo výške               

35.553,00 EUR.  

 

Po preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 vedenie 

spoločnosti navrhlo naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017 

nasledovne: 

 

- prídel do rezervného fondu ...................................................... 35.553,00 EUR. 

Priložená účtovná závierka spoločnosti bola preskúmaná nezávislým audítorom, 

ktorého správa o preskúmaní účtovnej závierky tvorí prílohu tohto materiálu.  

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti 

METRO Bratislava 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 

spoločnosti.  



  

 

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 METRO Bratislava, 

a. s.“. 

 

 

 















































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

konaného dňa 14.05.2018 
___________________________________________________________________________ 

 
k bodu 4 

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením 

obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, a. s. 

 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta sa nechala informovať 

o zložitých vzťahoch medzi mestom a touto obchodnou organizáciou. Žiada vedenie spoločnosti 

METRO predložil  do mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v mesiaci jún 2018, informáciu 

o spôsobe, ako vysporiadať vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. a hlavným 

mesto SR Bratislavy.  

 

Zároveň žiada o doloženie listu audítora do informácie o materiáloch, ktoré budú prerokované 

a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, a. s. na rokovanie 

mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa bude konať dňa 31.5.2018.  

 
O 19 h zasadnutie komisie  finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta nebolo 
uznášaniaschopné. Pokračovanie zasadnutia bude v pondelok dňa 21.5.2018 o 16 h.  
 
 
 
Za správnosť opisu : Mgr. et Mgr. Lucia Garajová, v.r. 
V Bratislave, 14.05.2018 
 
 

 














