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Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. berie  na  vedomie 
 
návrh na zmenu a doplnenie stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., so 
sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 0068300. 
 

B. schvaľuje 
 
návrh na zmenu  Štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., 
so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 00681300. 
 

C. žiada     
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby ako zástupca jediného akcionára obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., 
ktorý v zmysle Obchodného zákonníka vykonáva aj funkciu valného zhromaždenia, 
bezodkladne zvolal valné zhromaždenie tejto obchodnej spoločnosti s cieľom schváliť zmeny 
a doplnenia jej stanov a Štatútu predstavenstva podľa časti A  a časti B tohto uznesenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odôvodnenie 

 

Materiál sa predkladá ako iniciatívny materiál v súlade s uzneseniami dozornej rady 
obchodnej  spoločnosti Odvoz  a  likvidácia  odpadu, a.s., č. 2 - 9/2019  zo dňa 18. 11. 2019, 
3 - 9/2019 zo dňa 18. 11. 2019 a č. 3 - 7/2020 zo dňa 7. 9. 2020. 

 Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, 
IČO: 00 681 300, je obchodná spoločnosť s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktoré má postavenie jediného akcionára tejto spoločnosti. Hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia v tejto obchodnej 
spoločnosti. 

 Základné imanie obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. je 
31.777.380,00 €. Základné imanie je rozdelené na 19.143 ks akcií na meno s menovitou 
hodnotou každej akcie 1 660,00 €. Všetky akcie sú kmeňovými akciami. Akcie boli vydané 
v zaknihovanej podobe a vo forme akcií na meno. 

 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské 
zastupiteľstvo“) zobralo na vedomie dňa 7. 2. 2019 formou svojho uznesenia č. 40/2019 (bod 
B.) návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti  Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.. Táto zmena 
neprimerane vyvážila rozhodovacie právomoci medzi predstavenstvom tejto obchodnej 
spoločnosti a primátorom hlavného mesta SR Bratislavy na jednej strane a medzi dozornou 
radou tejto obchodnej spoločnosti a tým aj mestským zastupiteľstvom, ktoré volí väčšinu 
členov dozornej rady, na strane druhej. Zároveň uvedená zmena stanov neupravila dostatočne 
všetky ustanovenia stanov tejto obchodnej spoločnosti tak, aby boli jasné a zrozumiteľné, 
najmä pokiaľ ide o právomoci dozornej rady obchodnej spoločnosti voči jej predstavenstvu. 

 V nadväznosti na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., 
je potrebné vykonať súvisiace zmeny aj v Štatúte predstavenstva tejto spoločnosti vrátane 
zmeny, ktorá sa týka poradia prerokovania materiálov predkladaných na mestské 
zastupiteľstvo, ak sa k nim súčasne vyjadruje aj dozorná rada tejto obchodnej spoločnosti. 
V prípade Štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti však už túto zmenu neberie mestské 
zastupiteľstvo len na vedomie, ale v súlade s bodom A.1 uznesenia mestského zastupiteľstva 
č. 40/2020 zo dňa 28. 3. 2019 takúto zmenu aj schvaľuje ešte predtým, ako ju schváli valné 
zhromaždenie obchodnej spoločnosti. Štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Odvoz 
a likvidácia odpadu, a.s. schválilo mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 113/2019 zo dňa 
8. 3. 2019. 

 Na základe uvedeného možno označiť základné okruhy navrhovaných zmien stanov 
a Štatútu predstavenstva takto: 

1. Spresnenie rozhodovania dozornej rady v otázke písomných správ podľa čl. X 
ods. 14 stanov. 

Podľa platného znenia čl. X ods. 14 stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia 
odpadu, a.s., je: „Predstavenstvo povinné predložiť dozornej rade najmenej jedenkrát 

ročne   lehote určenej dozornou radou, a pokiaľ takáto lehota nie je určená, potom najneskôr 



do 30 (tridsiatich) dní od skončenia príslušného kalendárneho roka: (a) písomnú správu 

o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie a (b) písomnú 

správu o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti, pričom jedno 

(1) vyhotovenie každej z týchto správ predstavenstvo zašle aj jedinému akcionárovi.“. Zo znenia 
stanov však nie je zrejmé, či má dozorná rada tieto písomné správy schvaľovať, vyjadrovať 
s nimi súhlas alebo sa k nim len vyjadrovať. Aj doterajšia prax pri rozhodovaní dozornej rady 
vo vzťahu k týmto dvom písomným správam bola nejednotná. Je však všeobecná zhoda na tom, 
že dozorná rada by sa mala k obom písomným správam len vyjadrovať, takže v tomto zmysle 
je potrebné upraviť tak stanovy, ako aj Štatút predstavenstva obchodnej spoločnosti. 

2. Zmena rozhodovania dozornej rady z vyjadrenia na súhlas pri zásadných 
dokumentoch týkajúcich sa hospodárenia obchodnej spoločnosti. 

Podľa platného znenia čl. X ods. 17 stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia 
odpadu, a.s.: „Predstavenstvo spoločnosti predkladá dozornej rade spoločnosti na vyjadrenie 

návrh na schválenie zásadných dokumentov hospodárenia (najmä finančný plán, investičný 

plán, plán verejného obstarávania) pred ich predložením valnému zhromaždeniu spoločnosti 

na schválenie.“. Predchádzajúce znenie stanov obchodnej spoločnosti tiež nebolo presné, lebo 
priznávalo dozornej rade právomoc schvaľovať tieto dokumenty, hoci ich schvaľuje až valné 
zhromaždenie obchodnej spoločnosti. Nie je však v rozpore s Obchodným zákonníkom, ak 
stanovy priznajú právomoc dozornej rady vyjadrovať súhlas so zásadnými dokumentmi 
hospodárenia obchodnej spoločnosti, ako aj so zásadnými dokumentmi rozvoja obchodnej 
spoločnosti [napr. stratégia rozvoja spoločnosti v strednodobom horizonte na najbližších 
5 rokov v zmysle čl. X ods. 9 písm. n) stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, 
a.s.]. Ak nemá mať dozorná rada v obchodnej spoločnosti len symbolické postavenie 
a právomoci, je nevyhnutné, aby mala kontrolu nad základnými dokumentmi týkajúcimi sa 
hospodárenia a rozvoja spoločnosti vopred a nie až následne ako od februára 2019, pričom sa 
v plnej miere zohľadňuje, že aj v prípade nejednotného názoru predstavenstva a dozornej rady 
obchodnej spoločnosti vo vzťahu k týmto dokumentom je to práve jediný akcionár, ktorý 
vykonáva právomoci valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, ktorý s konečnou 
platnosťou aj zodpovednosťou rozhodne o výslednom znení všetkých týchto zásadných 
dokumentov obchodnej spoločnosti. 

3. Zmena pri predkladaní materiálov, ku ktorým sa vyjadruje dozorná rada, na 
rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Na mestskom zastupiteľstve bola opakovane riešená otázka, či v prípade dokumentov, 
ktoré prerokúva (schvaľuje alebo berie na vedomie) toto zastupiteľstvo a týkajú sa obchodnej 
spoločnosti, má byť materiál predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva až potom, ako 
ho prerokuje dozorná rada obchodnej spoločnosti alebo naopak, takýto materiál má byť vopred 
ešte pred rokovaním mestského zastupiteľstva prerokovaný dozornou radou obchodnej 
spoločnosti. Keďže táto vec nie je sporná a v princípe závisí od toho, aký postoj k tejto otázke 
zaujme príslušná dozorná rada obchodnej spoločnosti, pričom preferencia členov dozornej rady 
obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. je, aby materiály boli ešte pred ich 
predložením na rokovanie mestského zastupiteľstva prerokované dozornou radou tejto 
obchodnej spoločnosti, navrhuje sa v Štatúte predstavenstva obchodnej spoločnosti Odvoz 



a likvidácia odpadu, a.s. vykonať zodpovedajúce úpravy. V tejto otázke nie je nevyhnutné 
meniť aj stanovy obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 

Na výkon práv hlavného mesta, ktorým je aj rozhodnutie o zmene stanov obchodnej 
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. sa v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 vyžaduje prerokovanie 
mestským zastupiteľstvom. Zmena stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, 
a.s. je upravená v čl. IX ods. 1 písm. a) a čl. XIV týchto stanov. 

Predkladaný materiál nebol prerokovaný na Mestskej rade hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

Materiál nebude mať dopad na rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Príloha č. 1 

 

Návrh 

Zmien a doplnení Stanov obchodnej spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. schválených dňa 21. 2. 2019 

zo dňa ... 2020 

 

Stanovy obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. sa menia a dopĺňajú takto: 

 

Čl. I 

1.  V čl. X ods. 9 písmená h), i), j) a n) znejú: 

 „h) návrh finančného plánu spoločnosti na nasledujúci hospodársky rok po 
predchádzajúcom vyjadrení súhlasu dozornej rady, 

 i) návrh obchodného plánu spoločnosti na nasledujúci hospodársky rok po 
predchádzajúcom vyjadrení súhlasu dozornej rady, 

 j) návrh plánu investícií na nasledujúci hospodársky rok po predchádzajúcom 
vyjadrení súhlasu dozornej rady, 

 n) návrh stratégie rozvoja spoločnosti v strednodobom horizonte, t. j. na obdobie 
piatich (5) rokov, po predchádzajúcom vyjadrení súhlasu dozornej rady 

2. V čl. X ods. 14 úvodná veta znie: „Predstavenstvo je povinné predložiť dozornej rade 
na vyjadrenie najmenej jedenkrát ročne v lehote určenej dozornou radou, a pokiaľ 
takáto lehota nie je určená, potom najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od skončenia 
príslušného kalendárneho roka:“. 

3. V čl. X odsek 17 znie: 

 „(17) Predstavenstvo spoločnosti predkladá dozornej rade spoločnosti na vyjadrenie 
súhlasu návrh na schválenie zásadných dokumentov hospodárenia (najmä finančný 
plán, investičný plán, plán verejného obstarávania, plán nákupu, mzdový predpis) 
a zásadných dokumentov rozvoja spoločnosti (napr. návrh stratégie rozvoja 
spoločnosti v strednodobom horizonte) pred ich predložením valnému 
zhromaždeniu spoločnosti na schválenie.“. 

4. V čl. XI ods. 11 písmeno e) znie: 

 „e) vyjadruje súhlas s návrhom predstavenstva týkajúcim sa mzdového predpisu, t. j. 
pravidiel odmeňovania zamestnancov spoločnosti, finančného plánu spoločnosti na 
nasledujúci hospodársky rok, obchodného plánu spoločnosti na nasledujúci 
hospodársky rok, plánu investícií na nasledujúci hospodársky rok, plánu verejného 



obstarávania na nasledujúci hospodársky rok, plánu nákupu na nasledujúci 
hospodársky rok a stratégie rozvoja spoločnosti v strednodobom horizonte,“. 

 

Čl. II 

Tieto zmeny a doplnenia stanov nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným 
zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 

 
 
 
 
Ing. arch. Matúš Vallo 
           primátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Príloha č. 2 

 

Návrh 

Zmien a doplnení Štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. schváleného dňa 28. 3. 2019 

zo dňa ... 2020 

 

Štatút predstavenstva obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. sa mení a dopĺňa 
takto: 

 

Čl. I 

1.  V čl. VI ods. 2 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto 
slová: „ak si takýto návrh alebo dokument vyžaduje v zmysle stanov spoločnosti alebo 
tohto štatútu predchádzajúce vyjadrenie súhlasu dozornej rady, predstavenstvo ho 
môže jedinému akcionárovi predložiť len po takomto vyjadrení,“. 

2. V čl. VI ods. 3 písmená g), h), i), j), k) a o) znejú: 

 „g) návrh Mzdového predpisu, t.j. pravidiel odmeňovania zamestnancov spoločnosti, 
po predchádzajúcom vyjadrení súhlasu dozornej rady, 

h) návrh finančného plánu spoločnosti na nasledujúci hospodársky rok po 
predchádzajúcom vyjadrení súhlasu dozornej rady, 

 i) návrh obchodného plánu spoločnosti na nasledujúci hospodársky rok po 
predchádzajúcom vyjadrení súhlasu dozornej rady, 

 j) návrh plánu investícií na nasledujúci hospodársky rok po predchádzajúcom 
vyjadrení súhlasu dozornej rady, 

k) návrh plánu verejného obstarávania na nasledujúci hospodársky rok po 
predchádzajúcom vyjadrení súhlasu dozornej rady, 

 o) návrh stratégie rozvoja spoločnosti v strednodobom horizonte, t. j. na obdobie 
piatich (5) rokov, po predchádzajúcom vyjadrení súhlasu dozornej rady 

2. V čl. VIII ods. 4 úvodná veta znie: „Predstavenstvo je povinné predložiť dozornej rade 
na vyjadrenie najmenej jedenkrát ročne v lehote určenej dozornou radou, a pokiaľ 
takáto lehota nie je určená, potom najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od skončenia 
príslušného kalendárneho roka:“. 

3. Čl. VIII sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: 

 „(6) Predstavenstvo je povinné predložiť dozornej rade na prerokovanie každý návrh, 
ktorý má byť prerokovaný na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 



tak, aby ho dozorná rada mohla prerokovať ešte pred rokovaním tohto zastupiteľstva 
o danom návrhu. “. 

 

Čl. II 

Tieto zmeny a doplnenia Štatútu predstavenstva nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia 
valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 

 
 
 
 
Ing. arch. Matúš Vallo 

                              primátor 

 


