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Kód uzn: 7.4
7.4.3
NÁVRH UZNESENIA
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu
A. schvaľuje
v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom
Olejkárska 1, Bratislava, IČO: 00492736:
odvolanie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z predstavenstva obchodnej spoločnosti:
Ing. Rastislav Fleško
vymenovanie za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej
spoločnosti:
Ing. Milan Donoval – člen predstavenstva – CTO
Ing. Michal Halomi – člen predstavenstva - CIO
B. 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 A.

Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 7.
februára 2019 prijalo uznesenie č. 38/2019, ktorým schválilo Zásady výberu členov orgánov
obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a rozpočtových
a príspevkových organizácií zriadených hlavným mestom SR Bratislavou. V súlade so
schválenými pravidlami vyhlásilo hlavné mesto výberové konanie na pozíciu člena
predstavenstva – CTO (zodpovedný za technicko-prevádzkový úsek) a člena predstavenstva –
CIO (zodpovedný za infraštruktúrny úsek) - spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová
spoločnosť (ďalej len „DPB“).
Do výberového konania na pozíciu člena predstavenstva – CTO - DPB bolo celkovo
doručených 11 prihlášok, z toho 6 prihlášok nebolo kompletných a ani doplnených na základe
výzvy v danej lehote. Vzhľadom na nízky počet uchádzačov sa neuskutočnilo prípravné
stretnutie a všetci 5 uchádzači s kompletnou prihláškou boli pozvaní na pohovor s
personalistami. Na základe pohovorov s personalistami, kontroly integrity, hodnotenia
zostavila výberová komisia rebríček najvhodnejších uchádzačov o pozíciu člena predstavenstva
– CTO - DPB na verejné a neverejné vypočutie: 1. Milan Donoval, 2. Michal Halomi, 3. Ján
Liščák, 4. Robert Pajdlhauser. Neverejné a následne verejné vypočutie sa konalo 30.9.2019. Na
základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného
hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Ing.
Milana Donovala za člena predstavenstva – CTO - DPB.
Do výberového konania na pozíciu člena predstavenstva – CIO - DPB bolo celkovo
doručených 7 kompletných prihlášok. Na základe pohovorov s personalistami, kontroly
integrity, hodnotenia zostavila výberová komisia rebríček najvhodnejších uchádzačov o pozíciu
člena predstavenstva – CIO - DPB na verejné a neverejné vypočutie: 1. Alica Gregáňová, 2.
Michal Halomi, 3. Norbert Takács, 4. Peter Velčický. Neverejné a následne verejné vypočutie
sa konalo 15.10.2019. Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov,
hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom
zastupiteľstve Ing. Michala Halomiho za člena predstavenstva – CIO - DPB.
Členovia predstavenstva budú pôsobiť na základe zmluvy o výkone funkcie člena
predstavenstva, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie, resp. mesto ako jediný akcionár. Táto
zmluva umožňuje flexibilnejšie nastavenie vzťahu medzi členmi predstavenstiev a podnikmi
(vrátane flexibilného ukončenia pôsobenia člena predstavenstva v mestskom podniku), je
transparentná voči akcionárovi a riadne ním schválená.
Hlavné mesto ako jediný akcionár spoločnosti DPB považuje za dôležité vytvoriť jasné,
objektívne, realistické, no ambiciózne výkonnostné kritériá úspechu spoločnosti. Tieto kritériá
budú riadne zverejnené a budú hlavným mestom dôsledne vyhodnocované. Len na podklade
dosiahnutia kritérií – ukazovateľov bude možné poskytovať vedeniu výkonnostnú odmenu,
ktorá bude predstavovať významnú časť celkovej odmeny manažmentu. Neplnenie
výkonnostných kritérií zakladá hlavnému mestu ako akcionárovi právo na odvolanie členov
predstavenstva.
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.
Podľa § 17 ods. 5 písm. d) VZN č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na výkon práv hlavného mesta v súvislosti s
vlastníctvom cenných papierov, majetkových podielov alebo vkladov v právnických osobách,
v prípade vymenovania členov štatutárnych a kontrolných orgánov, mestské zastupiteľstvo
schvaľuje zástupcov hlavného mesta do týchto orgánov.
Na základe uvedeného predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie
odvolania Ing. Rastislava Fleška z funkcie člena predstavenstva DPB a návrh na schválenie
vymenovania Ing. Milana Donovala za člena predstavenstva CTO – DPB a Ing. Michala
Halomiho za člena predstavenstva CIO – spoločnosti DPB.

