
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

dňa 26. novembra 2020  

 

 

Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti  

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 

 
 

 

 

 

 

 

november 2020 
 

 

 

Predkladateľ: 

 

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r. 

primátor 

 

 

Zodpovedný: 

 

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.  

riaditeľ magistrátu 

 

 

Spracovateľ: 

 

JUDr. Veronika Ľahká, v. r. 

referát výkonu majetkových práv 

 

Mgr. Zuzana Trubíniová, v. r. 

referát výkonu majetkových práv 

 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 

 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa 

 

 

 

 



  

 

         Kód uzn.: 7.4 

           7.4.14 

 

 

NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

  

A. berie na vedomie 

 

vzdanie sa JUDr. Milana Vetráka, PhD. funkcie člena a predsedu dozornej rady obchodnej 

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., so sídlom: Ivanská cesta 22, 

821 04 Bratislava, IČO: 00681300, ku dňu 15.12.2020  

 

B. schvaľuje 

 

vymenovanie Mgr. art. Adama Berku za člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Odvoz 

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

IČO: 00681300, ku dňu 16.12.2020 

 

C. určuje 

 

členku dozornej rady Mgr. Lenku Antalovú Plavuchovú za predsedníčku dozornej rady 

obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., so sídlom: Ivanská 

cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00681300, ku dňu 16.12.2020 

 

D. poveruje 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

prijať rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. pri 

výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny podľa častí A, B a 

C tohto uznesenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Dôvodová správa 
 

Obchodná spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., so sídlom 

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00681300 (ďalej len „spoločnosť“ alebo „OLO“), je 

obchodnou spoločnosťou, v ktorej je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava jediným 

akcionárom. 

 

V zmysle čl. XI, ods. 2 stanov spoločnosti má dozorná rada spoločnosti dvanásť členov. 

Člen (a zároveň predseda) dozornej rady spoločnosti JUDr. Milan Vetrák, PhD. sa vzdal svojej 

funkcie ku dňu 15.12.2020. Z uvedeného dôvodu je potrebné zvoliť nového člena dozornej rady 

a doplniť tak počet členov dozornej rady v zmysle stanov spoločnosti. Za nového člena 

dozornej rady sa navrhuje vymenovať Mgr. art. Adam Berka. Za novú predsedníčku dozornej 

rady sa navrhuje určiť Mgr. Lenka Antalová Plavuchová. 

 

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. 

 

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.  

 

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 

SR Bratislavy zobrať na vedomie vzdanie sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti JUDr. 

Milana Vetráka, PhD., schváliť vymenovanie Mgr. art. Adama Berku za člena dozornej rady 

spoločnosti a zároveň určiť Mgr. Lenku Antalovú Plavuchovú za predsedníčku dozornej rady 

spoločnosti. 

 


