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Kód uzn: 7.4  
                  21.3 
                  1.5.7 

                    
                     

 
NÁVRH  UZNESENIA 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

A.  
berie na vedomie 
návrh zmeny stanov obchodných spoločností Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so 
sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370, Dopravný podnik Bratislava, 
akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00492736 a Odvoz 
a likvidácia odpadu a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00681300, 
ktorým sa stanovy obchodných spoločností menia a dopĺňajú nasledovne: 
 

1. doplnenie povinnosti predstavenstva spoločnosti predložiť dozornej rade spoločnosti 
návrh na schválenie zásadných dokumentov hospodárenia (najmä finančný plán, 
investičný plán, plán verejného obstarávania) pred ich predložením valnému 
zhromaždeniu spoločnosti na schválenie; 

2. doplnenie oprávnenia dozornej rady spoločnosti predložiť valnému zhromaždeniu 
návrh na odvolanie člena predstavenstva spoločnosti s tým, že o takomto návrhu je 
predseda dozornej rady povinný bezodkladne informovať Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy, pričom takéto rozhodnutie dozornej rady sa považuje 
za prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady; 

3. zjednotenie počtu členov dozorných rád, na základe ktorej budú členmi dozornej rady 
spoločnosti siedmi zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy;  

4. zníženie počtu členov štatutárnych orgánov spoločností o 2 členov; 
5. zjednotenie funkčného obdobia členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločností, 

v zmysle ktorého bude funkčné obdobie člena predstavenstva a člena dozornej rady 
spoločnosti štvorročné a výkon funkcie člena predstavenstva a člena dozornej rady sa 
skončí až dňom zvolenia nového člena na jeho miesto. 

  
žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť úplné znenia stanov obchodných spoločností na prerokovanie Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 

 
B.  
 
V obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., so sídlom Jašíkova 2, 
Bratislava, IČO: 35949473: 

schvaľuje odvolanie 
zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z predstavenstva obchodnej spoločnosti: 
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      Stanislava Brečku; 
zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej rady obchodnej spoločnosti: 

      Viery Kimerlingovej 
      Ľudmily Farkašovskej; 
      schvaľuje 
      za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti: 
        Petru Kolekovú 

  za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej spoločnosti: 
        Pavla Bullu         
        Soňu Svoreňovú; 

  poveruje 
        primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
na valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. predložiť návrh na 
odvolanie a voľbu zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy za členov štatutárnych 
a kontrolných orgánov tejto spoločnosti. 
 
V obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 
Bratislava, IČO: 35850370: 

schvaľuje odvolanie 
zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z predstavenstva obchodnej spoločnosti: 

      Ľubomíra Kmeťka; 
berie na vedomie 
zánik funkcie členov predstavenstva obchodnej spoločnosti uplynutím funkčného 
obdobia: 
Stanislava Beňa 
Rastislava Gajarského 
Borisa Gregora 
Milana Hutkaia 
Stanislava Rehuša 
Milana Trstenského; 

       vzdanie sa funkcie predsedu a člena predstavenstva obchodnej spoločnosti: 
      Radoslava Jakaba; 

zánik funkcie členov dozornej rady obchodnej spoločnosti uplynutím funkčného obdobia: 
Zuzany Dzivjákovej 
Michala Muránskeho 
Jána Panáka 
Milana Šindlera 
Svena Šovčíka; 

      schvaľuje 
      za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti: 
      Zsolta Lukáča 
      Radoslava Daniša       
      Rastislava Gajarského 
      Petra Hallona 
      Andreja Medeho 
      Milana Trstenského; 
      za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej spoločnosti:   

Martina Borguľu 
Richarda Dírera 

             Mariana Greksu 
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Radovana Jenčíka  
             Juraja Káčera       

      poveruje 
      primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
na valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. predložiť návrh 
na odvolanie a voľbu zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy za členov štatutárnych 
a kontrolných orgánov tejto spoločnosti. 
 
V obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom 
Olejkárska 1, Bratislava, IČO: 00492736: 

berie na vedomie 
     zánik funkcie členov predstavenstva obchodnej spoločnosti uplynutím funkčného obdobia: 
Ľubomíra Belfiho 
Ivana Bútoru 
Romana Kováča 
Romana Masára 
Petra Rusňáka 
Alexandra Saka 
Bronislava Weigla; 
vzdanie sa funkcie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti: 
Ivana Švejnu  
zánik funkcie členov dozornej rady obchodnej spoločnosti uplynutím funkčného obdobia: 
Martina Borguľu 
Kataríny Augustinič 
Anny Dytertovej 
Vladislava Hečka 
Jozefa Uhlera; 

      schvaľuje 
      za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti: 
      Milana Urbana;              

Martina Erdössyho 
Alexandra Saka 
Jaroslava Štrbu 

      Pavla Kubalu 
      za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej spoločnosti:  

Katarínu Augustinič  
Petra Cabrnocha 
Gabrielu Ferenčákovú 
Radoslava Olekšáka 
Jozefa Uhlera 
Rastislava Žitného               

        poveruje 
        primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. pri 
výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny. 
 
V obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, 
IČO: 31404693: 

schvaľuje odvolanie 
zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z predstavenstva obchodnej spoločnosti: 
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      Martina Katriaka; 
      schvaľuje 
      za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti: 
      Miroslava Bialka; 

poveruje 
      primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
na valnom zhromaždení spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. predložiť návrh na odvolanie 
a voľbu zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy za člena štatutárneho orgánu tejto 
spoločnosti. 
 
V obchodnej spoločnosti Incheba, a.s., so sídlom Viedenská cesta 3-7, Bratislava, IČO: 
00211087: 

schvaľuje odvolanie 
zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej rady obchodnej spoločnosti: 

      Vladislava Hečka; 
      schvaľuje 

za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej spoločnosti: 
      Martu Černú; 

poveruje 
      primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
na valnom zhromaždení spoločnosti Incheba, a.s. predložiť návrh na odvolanie a voľbu 
zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy za člena dozornej rady tejto spoločnosti. 
 
V obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., so sídlom Vajnorská ulica 135, Bratislava, IČO: 
35847689: 

schvaľuje odvolanie 
konateľov obchodnej spoločnosti: 
Pavla Špačeka 

      Róberta Müllera 
      Branislava Šitinu; 

berie na vedomie 
zánik funkcie členiek dozornej rady obchodnej spoločnosti uplynutím funkčného obdobia: 

      Anny Reinerovej 
      Ľudmily Farkašovskej 
      Marty Černej; 
      schvaľuje 
      za konateľov obchodnej spoločnosti: 
      Gabriela Baláža 
      Petra Cabrnocha     
      Milana Kresáča 
      za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej spoločnosti: 
      Petra Hanulíka  
      Juraja Káčera       

poveruje 
      primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
prijať rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti KSP, s.r.o. a vykonať schválené zmeny. 
 
V obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, Bratislava, 
IČO: 35853891: 

schvaľuje odvolanie 
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zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z predstavenstva obchodnej spoločnosti: 
      Miroslava Sabovčíka; 

zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej rady obchodnej spoločnosti: 
      Aleny Krištofičovej 
      Jozefa Havrillu; 
      schvaľuje 
      za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti:      
      Marcela Helda 
   za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej spoločnosti:  
      Rastislava Žitného  

poveruje 
      primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
na valnom zhromaždení spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. predložiť návrh na 
odvolanie a voľbu zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy za členov dozornej rady tejto 
spoločnosti a predložiť dozornej rade spoločnosti návrh na voľbu zástupcu hlavného mesta 
SR Bratislavy za člena predstavenstva tejto spoločnosti. 
 
V obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 
Bratislava, IČO: 00681300: 

 schvaľuje odvolanie 
 zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z predstavenstva obchodnej spoločnosti: 

       Romana Achimského 
       Ľuboša Majera 

 Róberta Majoroša 
 Ivana Medveckého 
 Jarmily Melichárkovej 
 Vladimíra Švábíka 
 Martina Hančáka; 
 zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej rady obchodnej spoločnosti: 
 Milana Černého 
 Ivana Kulhányho 
 Slavomíra Drozda 
 Mariana Greksu 
 Jarmily Tvrdej; 

      schvaľuje 
      za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti: 
      Branislava Cimermana 
      Martinu Cziganyikovú       
      Tomáša Mikuša 
      Júliusa Papána       
      Rudolfa Slezáka; 

za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej spoločnosti:   
Milana Černého  

              Ivetu Hanulíkovú 
              Radoslava Kasandera 
              Olivera Kríža 

 Martina Kuruca  
              Petra Pilinského 
               

poveruje 
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      primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. pri výkone 
pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny. 
 
V organizácii Bratislavská organizácia cestovného ruchu, so sídlom Primaciálne nám. 1, 
Bratislava, IČO: 42259088: 

berie na vedomie 
odvolanie predsedu predstavenstva organizácie: 
Františka Stana; 
schvaľuje odvolanie 
zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej rady organizácie: 

      Petra Pilinského 
      schvaľuje 
      za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve organizácie: 
      Alžbetu Melicharovú 
      za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade organizácie: 
      Ivetu Plšekovú; 
       poveruje 
       primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
na valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu predložiť 
návrh na odvolanie a voľbu zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy za členov štatutárnych 
a kontrolných orgánov tejto organizácie. 
 
V neziskovej organizácii Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., so sídlom 
Záporožská 5, Bratislava, IČO: 36077780:  

berie na vedomie 
zánik funkcie členov správnej rady organizácie uplynutím funkčného obdobia: 

      Olivera Kríža 
      Milana Černého 
      Michala Muránskeho 
      Jarmily Tvrdej 
      Martina Borguľu; 

zánik funkcie členov dozornej rady organizácie uplynutím funkčného obdobia: 
      Izabelly Jégh 
      Mariana Greksu 
      Marty Černej 
      Tomáša Korčeka 
      Ignáca Koleka; 
      schvaľuje 
      za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v správnej rade organizácie: 
      Milana Černého       
       Olivera Kríža 
       Ivanu Skokanovú 
       Jarmilu Tvrdú 
       Rastislava Žitného; 
      za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade organizácie:    
       Ľudmilu Farkašovskú      
        Izabellu Jégh  
        Luciu Štasselovú 
      poveruje 
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      primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby vymenoval zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy za členov správnej rady organizácie 
a predložil správnej rade organizácie návrh na voľbu zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy 
za členov dozornej rady tejto organizácie. 
 
V záujmovom združení právnických osôb Združenie správy námestia, so sídlom Pribinova 
10, Bratislava, IČO: 45737215: 

berie na vedomie 
      uplynutie funkčného obdobia člena správnej rady Združenia správy námestia: 
      Anny Reinerovej;  
      schvaľuje 
      za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v správnej rade Združenia správy námestia: 
      Petru Greksovú; 
      poveruje 
      primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť valnému zhromaždeniu Združenia správy námestia návrh na voľbu zástupcu 
hlavného mesta SR Bratislavy za člena správnej rady združenia. 
 
V Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy:  

 odvoláva  
       z funkcie náčelníčky Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy 
       Zuzanu Zajacovú, s účinnosťou ku dňu 30.9.2015; 
       vymenúva 
       za náčelníka Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy 
       Petra Krajíčka, s účinnosťou odo dňa 1.10.2015 
 
V organizácii Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom Židovská 1,  815 15  
Bratislava: 

 potvrdzuje 
Vladimíra Greža vo funkcii riaditeľa príspevkovej organizácie Bratislavské 
informačné a kultúrne stredisko. 

 
V organizácii Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, so sídlom Šafárikovo námestie 
3,  811 02  Bratislava: 

 odvoláva 
Miloslava Hrádeka z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Marianum – 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy, s účinnosťou ku dňu 30.9.2015; 

 vymenúva   
Radoslava Vavruša za riaditeľa príspevkovej organizácie Marianum – Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy, s účinnosťou odo dňa 1.10.2015 

 
V organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, so sídlom Junácka 4,  831 04  Bratislava: 

 odvoláva 
Jozefa Chynoranského z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa 
telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, s účinnosťou ku dňu 30.9.2015; 

 vymenúva   
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Petra Vojtka za riaditeľa príspevkovej organizácie Správa telovýchovných 
a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, s účinnosťou 
ku dňu 1.10.2015 

 
V organizácii Zoologická záhrada Bratislava, so sídlom Mlynská dolina 1,  842 27  
Bratislava: 

 potvrdzuje 
Miloslavu Šavelovú vo funkcii riaditeľky príspevkovej organizácie Zoologická 
záhrada Bratislava. 

 
V organizácii Generálny investor Bratislava, so sídlom Záporožská 5,  852 92   Bratislava: 

 zrušuje 
Dane Zálešákovej poverenie vedením príspevkovej organizácie Generálny investor 
Bratislava, Záporožská 5,  852 92  Bratislava, s účinnosťou ku dňu 30.9.2015; 

 vymenúva   
Vladimíra Gašperáka za riaditeľa príspevkovej organizácie Generálny investor 
Bratislava, Záporožská 5,  852 92   Bratislava, s účinnosťou ku dňu 1.10.2015  

 
 
C.  
 
V obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, 
IČO: 35732881: 

   berie na vedomie 
         zánik funkcie členov predstavenstva obchodnej spoločnosti uplynutím funkčného 
obdobia: 

Petra Ivana 
Slávky Kukučkovej 
Františka Deja 
Ildikó Virágovej; 

         vzdanie sa funkcie člena predstavenstva obchodnej spoločnosti: 
Rastislava Nemca; 

         zánik funkcie členov dozornej rady obchodnej spoločnosti uplynutím funkčného 
obdobia:  

 Libora Gašpierika 
 Petra Hanulíka 
 Igora Bendíka 
 Karola Fajnora; 

  schvaľuje odvolanie 
        zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy z dozornej rady obchodnej spoločnosti: 
        Izabelly Jégh 
        Olivera Kríža; 
        schvaľuje 
        za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti: 
         var. č. 1     Libora Gulu       
         var. č. 2     Vladimíra Micháleka 
 
        Želmíru Greifovú         

  Juraja Šterbatého 
         Ildikó Virágovú;          
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   za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej spoločnosti:  
Rudolfa Baláža 
Slavomíra Drozda  

             Izabellu Jégh 
poveruje 

      primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
na valnom zhromaždení spoločnosti METRO Bratislava a.s. predložiť návrh na odvolanie 
a voľbu zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy za členov štatutárnych a kontrolných 
orgánov tejto spoločnosti. 

 
 

D.  
 

V organizácii Mestské lesy v Bratislave, so sídlom Cesta mládeže 4,  831 01  Bratislava: 
 odvoláva 

Vladimíra Kutku z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské lesy 
v Bratislave, s účinnosťou ku dňu 30.9.2015; 

 vymenúva   
var. č. 1      Jaromíra Šíbla 
var. č. 2      Juraja Zikmunda 
 
za riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, s účinnosťou ku dňu 
1.10.2015.  
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Dôvodová správa 
 

Materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy v súlade s jeho uznesením č. 64/2011  zo dňa 31.3.2011 a 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, pokiaľ k nej nedochádza na základe iných právnych skutočností. 

 
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.  

 
Výkon práv hlavného mesta SR Bratislavy, vyplývajúcich z vlastníctva majetkových 

podielov v obchodných spoločnostiach a právnických osobách, založených hlavným mestom 
SR Bratislavou, alebo v ktorých má hlavné mesto postavenie ovládajúcej osoby 
alebo rozhodujúci vplyv, je podrobne upravený v § 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. 
Uplatňuje sa zásada, že ak hlavné mesto vlastní 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. Tento materiál 
je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaný v súlade s aktuálnou právnou úpravou, 
podľa ktorej sa na na výkon práv hlavného mesta vyžaduje predchádzajúce prerokovanie 
mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade „... vymenovania členov štatutárnych a 
kontrolných orgánov, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov hlavného mesta do týchto 
orgánov“  (§ 17 ods. 5 písm. d) VZN č. 18/2011).  
 

Mestské podniky musia slúžiť obyvateľom mesta a dostatočne pokrývať ich potreby 
a nároky. Zlá finančná situácia Bratislavy si vyžaduje okamžité riešenia. Jedným zo spôsobov 
ako získať zdroje na opravu ciest, zvýšenie čistoty, nové cyklotrasy a ďalšie je jednoznačne 
zlepšenie hospodárenia v mestských podnikoch, a preto by mali byť odpolitizované a riadené 
odborníkmi.  

 
Aj preto mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 210/2015 

zo dňa 24. - 25.6.2015 schválilo primátorom predložené Zásady spolupráce hlavného mesta 
SR Bratislavy s obchodnými spoločnosťami, v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava 
majoritnú majetkovú účasť (ďalej len „Zásady spolupráce“). Schválené Zásady spolupráce 
znamenajú zvýšenie kontroly, efektivity, transparentnosti štatutárnych orgánov mestských 
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spoločností či povinnosť zverejňovania informácií. Taktiež zavedenie systému vzájomných 
bŕzd a protiváh, ktoré sa odrazili v nastavení pravidiel výberových konaní. 
 

Hlavné mesto SR Bratislava spustilo výberové konania na pozíciu generálnych 
riaditeľov a predsedov predstavenstiev v jednotlivých mestských podnikoch Odvoz 
a likvidácia odpadu, a.s., Metro Bratislava a.s., Dopravný podnik Bratislava, a.s. 
a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10. júla 2015. Pracovné ponuky na uvedené 
pozície boli dostupné na webovej stránke hlavného mesta v sekcii Pracovné príležitosti 
a uverejnené v denníku Hospodárske noviny a na pracovnom portáli profesia.sk 
 

Výberové konanie viedla jedenásťčlenná výberová komisia zložená z deviatich 
zástupcov poslaneckých klubov (pomerný systém) a dvoch zástupcov primátora. Členmi 
výberovej komisie bez hlasovacieho práva boli aj zástupcovia Transparency International 
Slovensko. 
 

Uchádzači mali možnosť posielať svoje žiadosti, životopisy, návrhy rozvojového 
plánu firmy a ďalšie požadované dokumenty najneskôr do 3. augusta 2015 na adresu 
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Do výberového procesu sa prihlásilo 53 kandidátov. 
V prvom kole výberová komisia vyradila jedného uchádzača, ktorý nespĺňal potrebné 
formálne podmienky výberové procesu. Dňa 7. augusta 2015 uverejnilo mesto na svojej 
webovej stránke životopisy a rozvojové projekty mestských podnikov jednotlivých 
kandidátov na pripomienkovanie verejnosti na dobu 30-tich dní. 

 
Dňa 7. septembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie výberovej komisie, ktoré vybralo do 

užšieho výberu 17 uchádzačov na verejné vypočutie. Kandidáti sa predstavili verejnosti  
na verejnom vypočutí 9. septembra 2015 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca. Po 
verejnom vypočutí výberová komisia vybrala víťazného kandidáta pre každý zo spomínaných 
podnikov. Pre Metro Bratislava a.s. odporučila výberová komisia dvoch kandidátov, nakoľko 
ani jeden z nich nezískal potrebnú väčšinu. 

 
Výberový proces prvýkrát v histórii modernej Bratislavy prebiehal pod dohľadom 

verejnosti, médií a mimovládnej organizácie. Transparency International Slovensko  
vo svojej hodnotiacej správe uvádza, že pozitívne hodnotí prvky realizácie výberového 
konania (zverejňovanie životopisov a rozvojových plánov uchádzačov, zorganizovanie 
verejného vypočutia) a výberové konania považuje za najlepší spôsob pre obsadzovanie 
vysokých funkcií vo verejnom sektore, rovnako ako oceňuje progres oproti predchádzajúcemu 
primátorovi, nakoľko verejnosť mala prostredníctvom otvoreného výberového procesu šancu 
lepšie spoznať jednotlivých uchádzačov, spomedzi ktorých výberová komisia odporučila 
poslancom najvhodnejších kandidátov na posty generálnych riaditeľov a zároveň predsedov 
predstavenstiev obchodných spoločností. 
 

Oprávnenie určovať predsedu predstavenstva z členov predstavenstva je v zmysle 
stanov obchodných spoločností vyhradené valnému zhromaždeniu, hlavné mesto SR 
Bratislava preto predloží valnému zhromaždeniu spoločností návrh na odvolanie a voľbu 
zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy za členov štatutárnych a kontrolných orgánov 
spoločnosti v súlade so schválených uznesením mestského zastupiteľstva a súčasne valnému 
zhromaždeniu navrhne, aby do funkcie predsedu predstavenstva určilo zástupcov vybratých 
vo výberových konaniach na post generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstva 
strategických obchodných spoločností. 
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Pokiaľ ide o ostatných členov štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných 
spoločností a organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, sú to nominácie poslaneckých 
klubov a hlavného mesta:  
v obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.: 
      zástupca hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve: 
        Petra Koleková – za hlavné mesto, 

 zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade: 
        Pavol Bulla – Pravicový klub,       
        Soňa Svoreňová – Bratislava Inak; 
v obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.: 
       zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve: 
      Zsolt Lukáč – nominant výberovej komisie 
      Rastislav Gajarský – Klub pre Bratislavu 
      Peter Hallon – Klub pre Bratislavu 
      Andrej Mede – Pravicový klub 
      Milan Trstenský – Praví poslanci 
      Radoslav Daniš – za hlavné mesto; 
      zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade: 

Martin Borguľa - Klub pre Bratislavu 
Richard Dírer - za hlavné mesto 

             Marian Greksa - Bratislava Inak 
Radovan Jenčík - Pravicový klub 

             Juraj Káčer - Praví poslanci 
v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť: 
      zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve: 
      Milan Urban – nominant výberovej komisi 
      Pavol Kubala - Praví poslanci 
      Martin Erdössy - Pravicový klub 

Alexander Sako - za hlavné mesto 
       Jaroslav Štrba – Poslanecký klub strany MOST - HÍD; 
       zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade: 

 Rastislav Žitný - Poslanecký klub strany MOST - HÍD 
              Katarína Augustinič - Bratislava Inak 
              Gabriela Ferenčáková - Praví poslanci 
              Jozef Uhler - Pravicový klub 
              Radoslav Olekšák - Klub pre Bratislavu 
              Peter Cabrnoch - za hlavné mesto 

v obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s.: 
      zástupca hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve: 
      Miroslav Bialko – za hlavné mesto; 
v obchodnej spoločnosti Incheba, a.s.: 

zástupca hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade: 
      Marta Černá - Klub pre Bratislavu; 
v obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.: 
      konatelia obchodnej spoločnosti: 
      Gabriel Baláž - za hlavné mesto 
      Peter Cabrnoch -  za hlavné mesto  
      Milan Kresáč - Klub pre Bratislavu 
  za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade: 
      Peter Hanulík - Klub pre Bratislavu  
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     Juraj Káčer - Praví poslanci 
v obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.: 
       zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve: 
         var. č. 1 Libor Gula       
         var. č. 2 Vladimír Michálek 
 
         Juraj Šterbatý 
         Ildikó Virágová 
         Želmíra Greifová – za hlavné mesto; 

   zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade: 
Slavomír Drozd - Klub pre Bratislavu 

             Izabella Jégh - Praví poslanci 
             Rudolf Baláž – za hlavné mesto 

v obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. 
      zástupca hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve: 

Marcel Held-za hlavné mesto 
zástupca hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade: 

      Rastislav Žitný -  Poslanecký klub strany MOST - HÍD 
v obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 
      zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve: 
      Branislav Cimerman - nominant výberovej komisie 
      Tomáš Mikuš - Pravicový klub 
      Rudolf Slezák - Bratislava Inak 
      Július Papán – za hlavné mesto 
      Martina Cziganyikova - Praví poslanci; 

zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade: 
 Martin Kuruc - Klub pre Bratislavu 

              Iveta Hanulíková - Klub pre Bratislavu 
              Oliver Kríž - Pravicový klub 
              Radoslav Kasander - za hlavné mesto 
              Peter Pilinský - Poslanecký klub strany MOST - HÍD 

 Milan Černý - Praví poslanci 
v organizácii Bratislavská organizácia cestovného ruchu 
      zástupca hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve: 
        Alžbeta Melicharová - za hlavné mesto 
        zástupca hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade: 
        Iveta Plšeková - Poslanecký klub strany MOST - HÍD; 
v neziskovej organizácii Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o. 
      zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy v správnej rade: 
      Ivana Skokanová - za hlavné mesto 
      Milan Černý - Praví poslanci 
      Rastislav Žitný - Poslanecký klub strany MOST - HÍD 
      Jarmila Tvrdá - Bratislavský klub 
      Oliver Kríž - Pravicový klub 
      zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade: 
      Lucia Štasselová - Pravicový klub 
      Ľudmila Farkašovská - Klub pre Bratislavu 
      Izabella Jégh - Praví poslanci 
v záujmovom združení právnických osôb Združenie správy námestia 
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       zástupca hlavného mesta SR Bratislavy v správnej rade: 
       Petra Greksová – za hlavné mesto. 
 

Verejné výberové konania na riaditeľov sa uskutočnili aj v mestských príspevkových 
organizáciách, v záujme posilnenia ich odbornosti a profesionality.  

 
Postup pri realizácii výberového konania kandidátov na pozíciu riaditeľa 

príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy / Starz, ZOO, Marianum, Mestské lesy, GIB, BKIS/, bol realizovaný 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, protikorupčného minima a štandardných 
výberových postupov realizovaných na manažérske pozície a interné predpisy hl. m. SR. 

 
Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica, Múzeum mesta Bratislavy a Mestský 

ústav ochrany pamiatok sú vysoko špecializované útvary, kde sú v pozícii riaditeľov 
odborníci, na ktorých miesta nie je v súčasnosti potrebné vypísať nové výberové konanie.  

 
Uchádzači na riaditeľov príspevkových organizácií mesta mali možnosť prihlásiť sa 

do výberového konania zaslaním žiadosti spolu s ďalšími požadovanými materiálmi do  
4. septembra 2015 na adresu bratislavského magistrátu. Výzvy boli uverejnené na webovej 
stránke mesta a na špecializovanom portáli www.profesia.sk.  
 

Na riaditeľov príspevkových organizácií mesta bolo prihlásených 40 kandidátov. 
V prvom kole výberová komisia vylúčila uchádzačov, ktorí nespĺňali požiadavky na 
obsadenie predmetnej funkcie, resp. boli výberovou komisiou vyzvaní na ich doplnenie 
v určenom termíne. Kandidáti, ktorí splnili požiadavky absolvovali elektronickou formou 
osobnostné testy. 
 

V ďalšom kroku výberová komisia vykonala individuálne pohovory s uchádzačmi, 
ktorí splnili požiadavky na obsadenie predmetnej funkcie a na osobný pohovor bolo 
pozvaných 36 kandidátov. Osobné rozhovory boli zrealizované v termínoch 14.9.  
a 16.9.2015. Jeden účastník na osobnom pohovore nedoložil požadovaný doklad, čím nesplnil 
požadované kritériá. 

 
Počas osobných pohovorov boli prítomní aj pozorovatelia z radov verejnosti a to 

prezident Únie Českých a Slovenských Zoologických záhrad, ktorý je zároveň riaditeľom 
ZOO Praha, zástupca Creative Industry Forum a predseda Slovenskej asociácie pohrebných a 
kremačných služieb. Všetci poskytli výberovej komisie hodnotenia jednotlivých kandidátov. 

Predseda výberovej komisie oznámil výsledok hlasovania výberovej komisie 
a vybraného uchádzača primátorovi hlavného mesta a predložil primátorovi návrh na 
vymenovanie do funkcie prvého uchádzača v poradí. 

 
Prihlasovanie sa do výberového konania na pozíciu náčelníka Mestskej polície 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bolo ukončené 9. septembra 2015. Výzva 
bola uverejnená na webovej stránke mesta a na špecializovanom portáli www.profesia.sk. Na 
pozíciu náčelníka Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy bolo prihlásených  
6 kandidátov, na osobný pohovor boli pozvaní 5 kandidáti. a absolvovali elektronickou 
formou osobnostné testy. 
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V ďalšom kroku výberová komisia vykonala individuálne pohovory s uchádzačmi, 
ktoré sa konali dňa 18.9.2015. Zo strany občanov, ani odbornej verejnosti nebol prejavený 
záujem o účasť na výberovom pohovore s uchádzačmi v pozícii pozorovateľa. Po ústnom 
pohovore každý člen výberovej komisie zhodnotil uchádzača a urobil vlastné poradie 
úspešnosti uchádzačov. Výberová komisia po preštudovaní predložených dokladov 
a vyhodnotení osobných  pohovorov skonštatovala, že výberové konanie na náčelníka 
Mestskej polície  bolo úspešné. Predseda výberovej komisie oznámil výsledok hlasovania 
výberovej komisie a vybraného uchádzača primátorovi hlavného mesta a predložil 
primátorovi návrh na vymenovanie do funkcie prvého uchádzača v poradí. 
 

Postup pri realizácii výberového konania kandidátov na pozíciu náčelníka Mestskej 
polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  bol realizovaný 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, protikorupčného minima a štandardných 
výberových postupov realizovaných na manažérske pozície a interné predpisy hl. m. SR. 
a v zmysle par. 2 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 o obecnej polícií v znení neskorších 
predpisov. 
 

Návrh na vymenovanie a odvolanie náčelníka Mestskej polície hlavného mesta SR 
Bratislavy je podľa § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov oprávnený predložiť mestskému zastupiteľstvu primátor hlavného mesta, pričom 
v zmysle citovaného ustanovenia náčelníka vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. 
 

V zmysle Zásad spolupráce je potrebné pristúpiť k zmene stanov spoločností 
s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy v nasledovných 
oblastiach: 

1. zjednotenie a posilnenie kontrolných právomocí dozorných rád tak, aby zásadné 
dokumenty hospodárenia (finančný plán, investičný plán, plán verejného obstarávania) 
podliehali schvaľovaniu dozornou radou – bod 1.a Zásad spolupráce; 

2. zjednotenie a posilnenie kontrolných právomocí dozorných rád tak, aby dozorná rada 
mohla nadpolovičnou väčšinou všetkých členov schváliť návrh valnému 
zhromaždeniu na odvolanie člena predstavenstva s tým, že o takomto návrhu je 
predseda dozornej rady povinný bezodkladne informovať mestské zastupiteľstvo – 
bod 1.a Zásad spolupráce; 

3. zjednotenie počtu členov dozorných rád – bod 1.b Zásad spolupráce; 
4. zníženie počtu členov štatutárnych orgánov spoločností o 2 členov – bod 2.a Zásad 

spolupráce; 
5. zjednotenie funkčného obdobia členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločností 

– bod 2.b Zásad spolupráce. 
 
 Rozhodnutie o zmene stanov akciových spoločností s majoritnou majetkovou účasťou 
hlavného mesta SR Bratislavy patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. 

 
 

 

 



ing. Radoslav Jakab
generálny riaditel'
Bratislavská vodárenská spoločnost; a.s.
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Bratislava, 13.6.20 14

V ážený pán primátor,

dovoľte mi, aby som Vám oznámil, že som sa rozhodol vzdať funkcie člena
predstavenstva a predsedu predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a
súčasne plánujem ukončiť pracovný pomer generálneho riaditeľa Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. dohodou ku dňu 30.6.2014.

Ako viete, aj Vás osobne som o svojom zámere informoval už dávnejšie, verejne som
svoj odchod avizoval už v októbri minulého roka. Dlhšie zotrvanie vo funkcii oproti
môjmu pôvodnému plánu zapríčinili žiadosti viacerých kompetentných, medzi nimi aj
Vás osobne, o posunutie môjho odchodu, ktoré by poskytlo čas pripraviť sa na túto
situáciu a pomohlo by kontinuite vedenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Keďže som presvedčený, že tento čas bol skutočne dostatočný, rozhodol som sa svoj
minuloročný zámer realizovať. Spoločnosť odovzdávam v takej ekonomickej a
organizačnej situácii, ktorá je neporovnateľná so stavom pri mojom nástupe. Jej
kondícia a fungovanie sa v mnohých ohl'adoch zásadne zlepšili, na čo som hrdý.
Odchádzam s pocitom -dobre vykonanej práce a odovzdávam zdravú a fungujúcu
spoločnosť.

Vážený pán primátor, v prílohe Vám posielam na vedomie kópiu o vzdaní sa funkcie,
ktorú som predložil Dozornej rade Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Ukončenie môjho pôsobenia na pozícii člena a predsedu predstavenstva nadobudne
účinnosť zasadnutim Dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktoré
je plánované na deň 20. júna 2014.

S pozdravom,

Vážený pán
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc.
Primátor
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1
Bratislava
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PlU:: Dczorna rada Brarislavske] vodárenskej spotočnosti, a.s.

Presovská -IS

~~6 -16 Bratislava, Slovenská republika

VEC VZDANIE SA FUNKCIE - OZNÁMENIE

Ing. Radoslav Jakab, narodený l. januára 1973, s trvalým pobytom Rajská 2336/1, 811 08
Bratislava, Slovenská republika, týmto oznamujem dozornej rade Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s •• so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava. Slovenská republika, IČO 35850370,
zapisanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislavu l. Oddiel Sa, Vložka číslo
3080/B (ďalej len Spoločnost'), že sa v súlade s prislušnýrni ustanoveniami zákona č, 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka, v znení neskorších právnych predpisov a platných a účinných stanov
Spoločnosti, vzdávam funkcie člena predstavenstva Spoločnosti a súčasne aj funkcie predsedu
predstavenstva Spoločnosti. _~ _....
V súlade s vyššie uvedeným zákonným ustanovením Obchodného zákonníka a ustanovením platných
a účinných stanov Spoločnosti skončí výkon mojej funkcíe odo dňa prvého zasadnutia dozornej rady
Spoločností po doručení tohto vzdania sa funkcie dozornej rade ako aj predstavenstvu Spoločnosti.
V prípade, že sa zasadnutie dozornej rady Spoločnosti neuskutoční do 30 (tridsiatich) dní od doručenia
tohto vzdania sa funkcie, skončí výkon mojej funke-ie uplynutím 30. (tridsiateho) dňa po doručení
vzdania sa Funkcie dozornej rade Spoločnosti.

V Bratislave, dňa 13. júna 2014.

In:g.Radoslav Jakab O'
~~""." ';(

predseda predstavenstva Spoločnosti
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