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7.4.22
NÁVRH UZNESENIA
Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
zobrať na vedomie
návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s., so sídlom
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 54302102, ktorou sa do čl. II – Predmet podnikania,
ods. I dopĺňa:
„x) montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických,
y) vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto
stavieb – elektrotechnická časť“

Dôvodová správa
Obchodná spoločnosť Technické siete Bratislava, a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814
99 Bratislava, IČO: 54302102 (ďalej aj „TSB“ alebo „spoločnosť“) je obchodnou spoločnosťou,
ktorej jediným akcionárom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Spoločnosť požiadala o vydania osvedčenia na prevádzkovanie nasledovných živností:
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických,
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb
a zmien týchto stavieb – elektrotechnická časť
Na základe uvedeného sa navrhujú zmeniť stanovy spoločnosti tak, že sa do čl. II – Predmet
podnikania doplnia vyššie uvedené činnosti.
Materiál je predkladaný na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy v súlade s ust. § 22 Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy zo dňa 23. júna 2022, schválené uznesením MsZ č. 1297/2022 (ďalej len
„Zásady hospodárenia“), ktoré podrobnejšie upravujú 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 § 22 ods. 5 písm. b) Zásad hospodárenia vyžaduje predchádzajúce
prerokovanie mestským zastupiteľstvo v prípade rozhodnutia o zmene stanov spoločnosti.

