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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie  

 
 
informáciu o rokovaní riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s., dňa 20. júna 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
Informácia o rokovaní riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 20. júna 2014 
 
 

      Obchodná spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Prešovská 48, 826 
46 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“), v ktorej má hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako 
majoritný akcionár majetkový podiel vo výške 59,29%, zvolala v súlade s príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov rokovanie riadneho 
valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. júna 2014 o 10.00 hod. v rokovacej miestnosti 
Vodárenského múzea spoločnosti na adrese Devínska cesta 1, 841 10 Bratislava.  
 

        Predmetom rokovania tohto valného zhromaždenia v súlade s pozvánkou bolo:  
- predloženie písomnej výročnej správy spoločnosti za rok 2013 na vedomie akcionárom spoločnosti 

a prerokovanie, 
- predloženie písomného stanoviska audítora k individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 

2013, ku konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013 a k výročnej správe spoločnosti 
za rok 2013, a to na vedomie akcionárom spoločnosti a prerokovanie, 

- predloženie písomnej správy dozornej rady spoločnosti k činnosti spoločnosti v roku 2013, 
k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013, k návrhu na zúčtovanie výsledku 
hospodárenia spoločnosti za rok 2013, ku konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti za rok 
2013, k výročnej správe spoločnosti za rok 2013 a k návrhu ceny za distribúciu pitnej vody 
verejným vodovodom s platnosťou od 1.10.2014, a to na vedomie akcionárom spoločnosti 
a prerokovanie, 

- schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, zúčtovania výsledku 
hospodárenia spoločnosti za rok 2013, konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 
a výročnej správy spoločnosti za rok 2013, 

- schválenie návrhu ceny za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom s platnosťou od 1.10.2014, 
- predloženie informácie predstavenstva spoločnosti o obchodnom pláne, finančnom rozpočte, pláne 

investícií a investičnej výstavby spoločnosti za rok 2014 na vedomie akcionárom spoločnosti 
a prerokovanie. 

 
      Spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za dcérske spoločnosti, ktorými sú: 

Infra Services, a.s., Hraničná 10, Bratislava (vlastnícky podiel 51%) a BIONERGY, a.s., Prešovská 
48, Bratislava (vlastnícky podiel 100%). Medzi hlavné činnosti spoločnosti patria: prevádzkovanie 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií I. až III. kategórie, vykonávanie fyzikálno-chemických, 
biologických a mikrobiologických rozborov povrchových, pitných a odpadových vôd v rozsahu voľnej 
živnosti, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, inžinierska činnosť 
v stavebníctve – obstarávateľská činnosť v stavebníctve, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, 
drobných stavieb a ich zmien, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, prenájom hnuteľných 
vecí, distribúcia a predaj úžitkovej vody. 
 

       Spoločnosť dosiahla za rok 2013 hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 
2 245 656,03 EUR. Po schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 valné 
zhromaždenie na návrh predstavenstva spoločnosti schválilo rozdelenie zisku spoločnosti nasledovne: 
- prídel do zákonného rezervného fondu ............................................... 224 565,00 EUR 
- prídel do sociálneho fondu .................................................................. 110 000,00 EUR  
- prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov.............................. 1 911 090,43 EUR. 
 

Hlavnému mestu bol v máji t.r. doručený anonymný podnet, týkajúci sa údajného 
nehospodárneho nakladania s prostriedkami spoločnosti a verejnými prostriedkami. Predmetný podnet 
bol listom zo dňa 28.5.2014 (príloha č. 3) zaslaný predsedovi predstavenstva spoločnosti so žiadosťou 
o vyjadrenie k nemu. Hlavné mesto zaujme stanovisko k uvedenej záležitosti po vyjasnení sporných 
otázok zo strany predstavenstva a dozornej rady spoločnosti. 

 
Dňa 16.6.2014 doručil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Radoslav 

Jakab hlavnému mestu ako majoritnému akcionárovi Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 



  

oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu a člena predstavenstva BVS, a.s. s účinnosťou ku dňu 
20.6.2014 (termín zasadnutia dozornej rady spoločnosti), ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto materiálu. 
Pracovný pomer generálneho riaditeľa spoločnosti bude ukončený dohodou, s účinnosťou ku dňu 
30.6.2014. 

 
            Ak sa osoba, ktorá je jediným štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom 
dozornej rady spoločnosti, vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne smrťou alebo sa 
skončí inak, je príslušný orgán spoločnosti na základe ust. § 66 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov povinný do troch mesiacov ustanoviť namiesto 
nej nového člena orgánu spoločnosti. Podľa ustanovenia § 66 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov je vzdanie sa funkcie člena dozornej rady účinné 
odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu 
nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať 
alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania 
sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. 

 
Podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. 

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v zmysle čl. 7 ods. 6 
písm. i) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1 až 6 je 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta vyhradené zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné 
právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných orgánov. Na základe 
ustanovenia § 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 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, pričom predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom sa 
vyžaduje v prípadoch vymenovania členov štatutárnych a kontrolných orgánov, mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje zástupcov hlavného mesta do týchto orgánov. 

  
Podľa bodu 12.4 Stanov spoločnosti v platnom znení volí členov predstavenstva valné 

zhromaždenie spoločnosti. Reprezentant hlavného mesta môže valnému zhromaždeniu spoločnosti 
predložiť návrh na voľbu nového člena predstavenstva až po tom, keď Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy uznesením zoberie na vedomie vzdanie sa funkcie Ing. Radoslava 
Jakaba a následne schváli nového kandidáta  hlavného mesta na členstvo v predstavenstve tejto 
spoločnosti. Keďže rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutoční až v dňoch 25.- 26.6.2014, 
neprichádzala do úvahy voľba nového člena predstavenstva na riadnom valnom zhromaždení dňa 
20.6.2014. V prípade schválenia kandidáta  hlavného mesta na členstvo v predstavenstve na niektorom 
z nasledujúcich zasadnutí mestského zastupiteľstva je možné operatívne iniciovať zvolanie 
mimoriadneho valného zhromaždenia BVS, a.s., ktorého predmetom by bola voľba nového člena 
predstavenstva. 

 












