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NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom: Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, v zmysle ktorej sa do 

čl. III „Predmet činnosti“ doplna bod 27. nasledovne:

„27. prevádzkovanie vlastnej ochrany“



Dôvodová správa

Dopravný podnik Bratislava, a. s., so sídlom Olejkárska č. I, 814 52 Bratislava, IČO: 
00 492 736 (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „DPB“) je  obchodná spoločnosť s majetkovou 
účasťou Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré má postavenie jediného 
akcionára Spoločnosti. Hlavné mesto vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia v tejto 
spoločnosti.

Základné imanie spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. je 42.984.805,91888 6. 
Základné imanie je  rozdelené na 10 ks akcií, druh akcií: kmeňová, forma akcií: na meno, 
podoba akcií: listinné akcie, menovitá hodnota jednej akcie je  3.319, 391888 €; 1 kus akcie, 
druh akcie: kmeňová, forma akcie: na meno, podoba akcie: listinná akcia, menovitá hodnota 
akcie: 4.605.477,00 € a 1 kus akcie, druh akcie kmeňová, forma akcie: na meno, podoba akcie: 
listinná akcia, menovitá hodnota akcie: 38.346.135,00 €.

Navrhovanou zmenou stanov Spoločnosť má dôjsť k rozšíreniu predmetu činnosti 
Spoločnosti a to o doplnenie predmetu činnosti: - prevádzkovanie vlastnej ochrany.

Spoločnosť získala licenciu na prevádzkovanie vlastnej ochrany podľa ust. § 3 písm. a) 
až i) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti, rozhodnutím Krajského riaditeľstva 
policajného zboru v Bratislave zo dňa 13.03.2020, právoplatným dňa 26.03.2020. Licencia pre 
DPB je  platná do 26.03.2030.

Návrh na zmenu stanov spoločnosti sa predkladá 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. b) VZN č. 18/2011 vyžaduje predchádzajúce 
prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade rozhodnutia o zmene stanov 
spoločnosti.
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