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NÁVRH  UZNESENIA 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 
A1.  schvaľuje 
V obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 
Bratislava, IČO: 35850370: 
odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z predstavenstva obchodnej spoločnosti: 
Ing. Radoslav Daniš, 
Peter Hallon, 
Mgr. Andrej Mede, 
Mgr. Rastislav Gajarský. 
PaedDr. Milan Trstenský, 
Ing. Zsolt Lukáč; 
vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej 
spoločnosti: 
Boris Maslovec – predseda 
Ing. Vladimír Kollár 
Miloslav Hrádek 
JUDr. Henrich Haščák 
odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej rady obchodnej spoločnosti: 
Radovan Jenčík, 
Ing. Martin Borguľa, 
Richard Dírer, 
Marian Greksa, 
Ing. Juraj Káčer, 
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, 
Ing. Jarmila Tvrdá; 
vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti:  
Martin Kuruc – predseda 
Martin Vlačiky 
Roman Lamos – podpredseda  
Jozef Krúpa 
Peter Cmorej 
Jakub Mrva 
Mgr. Ing. Michal Radosa 
A2. poveruje 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy na valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská 
vodárenská spoločnosť, a.s. predložiť návrh na odvolanie a voľbu zástupcov hlavného mesta 
SR Bratislavy za členov štatutárnych a kontrolných orgánov tejto spoločnosti uvedených pod 
bodom A1. 
 
B1.  schvaľuje 



 
 

V obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom 
Olejkárska 1, Bratislava, IČO: 00492736: 
odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z predstavenstva obchodnej spoločnosti: 
Ing. Milan Urban 
JUDr. Alexander Sako 
Ing. Jaroslav Štrba 
Ing. Pavol Kubala; 
vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej 
spoločnosti: 
Michal Dekánek - predseda 
Ing. Andrej Zikmund 
Rastislav Fleško 
odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej rady obchodnej spoločnosti: 
JUDr. Mgr. Jozef Uhler 
Mgr. Rastislav Žitný 
JUDr. Richard Mikulec 
Ing. Katarína Augustinič 
Mgr. Peter Cabrnoch 
JUDr. Milan Vetrák, PhD. 
Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 
vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti:  
Ľuboš Krajčír - predseda 
Ján Buocik 
Monika Debnárová 
Zdenka Zaťovičová 
Rastislav Tešovič 
Vladimír Dolinay – podpredseda 
Alžbeta Ožvaldová 
B2. poveruje 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti 
Dopravný podnik Bratislava, a.s. pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať 
schválené zmeny pod bodom B1. 
 
C1.  schvaľuje 
V obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 
Bratislava, IČO: 00681300:  
odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z predstavenstva obchodnej spoločnosti: 
RNDr. Branislav Cimerman 
Mgr. Martina Czigányiková 
Ing. Tomáš Mikuš 
vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej 
spoločnosti: 
Ing. Anna Vargová - predseda 
JUDr. Andrej Bednárik 
Rastislav Antal 
odvolanie 
zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej rady obchodnej spoločnosti: 
Ing. Martin Kuruc 
PaedDr. Oliver Kríž 



 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
Ing. Radoslav Kasander 
Mgr. Peter Pilinský 
Ing. Milan Černý 
vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti:  
Milan Vetrák – predseda 
Katarína Augustinič 
Lenka Plavuchová 
Branislav Záhradník 
Gábor Grendel 
Tomáš Korček – podpredseda 
Mgr. Ján Mazúr, PhD. 
C2. poveruje 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať 
schválené zmeny pod bodom C1. 
 
D1. schvaľuje 
V obchodnej spoločnosti Incheba, a.s., so sídlom Viedenská cesta 3-7, Bratislava, IČO: 
00211087: 
odvolanie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej rady obchodnej spoločnosti: 
Marta Černá; 
vymenovanie za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti:  
Ján Karman 
D2. poveruje 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy na valnom zhromaždení spoločnosti Incheba, a.s. 
predložiť návrh na odvolanie a voľbu zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy za člena 
dozornej rady tejto spoločnosti uvedený pod bodom D1. 
 
E1. schvaľuje 
V obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., so sídlom Vajnorská ulica 135, Bratislava, IČO: 
35847689: 
odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej rady obchodnej spoločnosti: 
Ing. Peter Hanulík 
Ing. Juraj Káčer 
Ing. Ignác Kolek 
vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti:  
Matej Vagač 
Milan Vetrák 
Peter Hochschorner 
E2. poveruje 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy prijať rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti 
KSP, s.r.o. a vykonať schválené zmeny uvedené pod bodom E1. 
 
F1. schvaľuje 
V obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, Bratislava, 
IČO: 35853891: 



 
 

odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej rady obchodnej spoločnosti: 
Mgr. Rastislav Žitný 
Peter Hochschorner; 
vymenovanie za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti:  
Juraj Petrovič 
F2. poveruje 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy na valnom zhromaždení spoločnosti Národné 
tenisové centrum, a.s. predložiť návrh na odvolanie a voľbu zástupcov hlavného mesta SR 
Bratislavy za členov dozornej rady tejto spoločnosti uvedený pod bodom F1.  
 
G1. schvaľuje 
V obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, 
IČO: 35732881: 
odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z predstavenstva obchodnej spoločnosti: 
Ing. Vladimír Michálek 
RNDr. Želmíra Greifová 
Ing. Juraj Šterbatý 
Ing. Ildikó Virágová; 
vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej 
spoločnosti: 
Drahan Petrovič – predseda 
Albín Mráz 
Ing. Peter Guttman 
odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej rady obchodnej spoločnosti: 
Mgr. Martin Katriak 
Ing. Slavomír Drozd 
Ing. Gabriel Baláž 
Ing. Miroslav Bialko 
Izabella Jégh; 
vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti:  
Rastislav Tešovič  
Peter Pilinský 
Jozef Uhler 
Jana Polačiková 
G2.poveruje 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy na valnom zhromaždení spoločnosti METRO 
Bratislava a.s. predložiť návrh na odvolanie a voľbu zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy 
za členov štatutárnych a kontrolných orgánov tejto spoločnosti uvedený pod bodom G1. 

 
H1. schvaľuje 
V obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. so sídlom Jašíkova 2, 821 
03 Bratislava, IČO: 35949473: 
odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej rady obchodnej spoločnosti: 
Ing. Pavol Bulla 
Ing. Soňa Svoreňová; 
vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti:  
Jana Polačiková 



 
 

Peter Lenč 
H2. poveruje 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy na valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská 
integrovaná doprava, a.s. predložiť návrh na odvolanie a voľbu zástupcov hlavného mesta SR 
Bratislavy za členov štatutárnych a kontrolných orgánov tejto spoločnosti uvedený bod 
bodom H1. 
 
I1. schvaľuje 
V organizácii Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board, so 
sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO: 42259088: 
odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej rady organizácie: 
Ing. Slavomír Drozd 
MUDr. Iveta Plšeková 
vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade organizácie: 
Michal Brat 
Dana Čahojová 
I2. poveruje 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy na valnom zhromaždení organizácie Bratislavská 
organizácia cestovného ruchu predložiť návrh na odvolanie a voľbu zástupcov hlavného 
mesta SR Bratislavy za členov štatutárnych a kontrolných orgánov tejto organizácie uvedený 
pod bodom I1. 
 
J1. schvaľuje 
V záujmovom združení právnických osôb Združenie správy námestia, so sídlom Pribinova 
10, Bratislava, IČO: 45737215: 
odvolanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v správnej rade Združenia správy 
námestia: 
PhDr. Petra Greksová 
Mgr. Martin Katriak 
vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v správnej rade Združenia správy  
námestia: 
Zdenka Zaťovičová 
Rastislav Kunst; 
J2. poveruje 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy predložiť valnému zhromaždeniu Združenia správy 
námestia návrh na odvolanie a voľbu zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy za členov 
správnej rady združenia uvedený pod bodom J1. 
 
K. schvaľuje 
V obchodnej spoločnosti Infra Services, a.s. so sídlom Hraničná 10, 821 05 Bratislava, IČO: 
43898190: 
podanie návrhu Hlavného mesta SR Bratislavy materskej spoločnosti- Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. na odvolanie súčasných členov dozornej rady spoločnosti Infra 
Services, a.s. a zároveň podanie návrhu na vymenovanie za zástupcov Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. v dozornej rade obchodnej spoločnosti Infra Services, a.s.: 
Elena Pätoprstá 
Matej Vagač 
Radoslav Jenčík 
 
L. schvaľuje 



 
 

V obchodnej spoločnosti BIONERGY, a.s. so sídlom Prešovská 48, 826 09 Bratislava, IČO: 
45322317: 
podanie návrhu materskej spoločnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na odvolanie 
súčasných členov dozornej rady spoločnosti BIONERGY, a.s. a zároveň podanie návrhu na 
vymenovanie za zástupcov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v dozornej rade 
obchodnej spoločnosti BIONERGY, a.s.: 
Rastislav Kunst 
Martin Vlačiky 
Peter Strapak 
  
M. schvaľuje 
V obchodnej spoločnosti RECAR Bratislava a.s. so sídlom Ivanská cesta 2D, 821 04 
Bratislava, IČO: 45287678: 
podanie návrhu materskej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. na odvolanie 
súčasných členov dozornej rady spoločnosti RECAR Bratislava a.s. a zároveň podanie návrhu 
na vymenovanie za zástupcov Dopravného podniku Bratislava, a.s. v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti RECAR Bratislava a.s.: 
Adam Berka 
Roman Lamos 
Soňa Svoreňová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 

Materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy v súlade 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. 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy je v zmysle § 11 ods. 5 písm. 
i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 7 ods. 6 písm. i) Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov vyhradené okrem iného aj zakladať 
a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich 
štatutárnych a kontrolných orgánov. 

Výkon práv hlavného mesta SR Bratislavy, vyplývajúcich z vlastníctva majetkových 
podielov v obchodných spoločnostiach a právnických osobách, založených hlavným mestom 
SR Bratislavou, alebo v ktorých má hlavné mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo 
rozhodujúci vplyv, je podrobne upravený v § 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. Uplatňuje sa 
zásada, že ak hlavné mesto vlastní 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. Tento materiál je na rokovanie 
mestského zastupiteľstva predkladaný v súlade s aktuálnou právnou úpravou, podľa ktorej je 
mestskému zastupiteľstvu vyhradené zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné 
právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj 
schvaľovať majetkovú účasť v inej právnickej osobe. 

Oprávnenie určovať predsedu predstavenstva z členov predstavenstva je v zmysle 
stanov obchodných spoločností vyhradené valnému zhromaždeniu, hlavné mesto SR 
Bratislava preto predloží valnému zhromaždeniu spoločností návrh na odvolanie a voľbu 
zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy za členov štatutárnych a kontrolných orgánov 
spoločnosti v súlade so schváleným uznesením mestského zastupiteľstva a súčasne valnému 
zhromaždeniu navrhne, aby ich zaradilo do funkcie člena predstavenstva alebo predsedu 
predstavenstva v zmysle navrhovaného uznesenia.  

 
Na základe uvedeného tak navrhujeme odvolať súčasných členov orgánov spoločností 

v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majetkovú účasť a vymenovanie nových členov 
orgánov týchto spoločností v zmysle návrhu uznesenia. 

  
 

 

 


