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NÁVRH  UZNESENIA 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

A1. schvaľuje 

v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom 

Olejkárska 1, Bratislava, IČO: 00492736:  

odvolanie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej rady obchodnej spoločnosti: 

Mgr. Ján Buocik 

vymenovanie za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej 

spoločnosti: 

Ing. Matej Vagač 

 

A2. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia 

a vykonať schválené zmeny podľa bodu A1. 

 

 

B1. schvaľuje 

 

v obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, Bratislava, 

IČO 00681300: 

odvolanie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej rady obchodnej spoločnosti: 

Mgr. Ján Mazúr, PhD. 

vymenovanie za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej 

spoločnosti: 

Mgr. Ján Buocik 

 

B2. 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 podľa bodu B1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a 

príspevkové organizácie celomestského charakteru a na návrh primátora vymenúvať a 

odvolávať ich riaditeľov, 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. 

 

Obchodná spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom: 

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736 a obchodná spoločnosť Odvoz a likvidácia 

odpadu a.s. v skratke OLO a.s., so sídlom: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 

00 681 300 sú obchodnými spoločnosťami, v ktorých je hlavné mesto SR Bratislava jediným 

akcionárom. 

 

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme odvolať niektorých členov dozornej rady 

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť a obchodnej 

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a vymenovanie nových členov dozorných rád 

týchto spoločností v zmysle návrhu uznesenia. 

  
 


