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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie  

 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 

obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 

Bratislava, IČO: 35850370, dňa 30. júna 2015: 
 
1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2014 

2. Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti za rok 2014 

3. Návrh na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2014 

4. Výročná správa spoločnosti za rok 2014 

5. Návrh zmeny stanov, ktorým sa dopĺňa článok 4. Predmet podnikania, bod 4.1., o nové predmety 

podnikania:  

- Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb 

a zmien týchto stavieb, 

- Výkon činnosti stavebného dozoru, 

- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 

- Vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov 

pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu a odberov vzoriek pitných a odpadových 

vôd, kalov a bioplynu v rozsahu voľnej živnosti, 

- Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely 

kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia, 

- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom, 

- Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, 

- Reklamné a marketingové služby. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                           
Dôvodová správa 

 
 

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 

riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2015 o 09:00 hod. v rokovacej 

miestnosti Vodárenského múzea spoločnosti na adrese Devínska cesta 1, 841 10 Bratislava.  

 

Predmetom rokovania tohto valného zhromaždenia bude  

- predloženie písomného stanoviska audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke 

spoločnosti za rok 2014, ku konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014 

a k výročnej správe spoločnosti za rok 2014, a to na vedomie akcionárom spoločnosti 

a prerokovanie, 

- predloženie písomnej správy dozornej rady spoločnosti k činnosti spoločnosti v roku 2014, 

k individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014, k návrhu na zúčtovanie 

výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2014, ku konsolidovanej účtovnej závierke 

spoločnosti za rok 2014 a k výročnej správe spoločnosti za rok 2014, a to na vedomie 

akcionárom spoločnosti a prerokovanie, 

- schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014, konsolidovanej 

účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 a výročnej správy spoločnosti za rok 2014, 

- schválenie návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2014, 

- schválenie audítora spoločnosti na vykonanie účtovného auditu spoločnosti za rok 2015, 

- predloženie informácie predstavenstva spoločnosti o obchodnom pláne, výrobnom pláne, 

finančnom pláne a pláne investícií a investičnej výstavby spoločnosti na rok 2015 na 

vedomie akcionárom spoločnosti a prerokovanie, 

- rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) spoločnosti, 

- zmena stanov spoločnosti v časti týkajúcej sa predmetu podnikania spoločnosti (doplnenie 

článku 4 stanov spoločnosti o nové predmety podnikania), 

- informácia o doterajšom priebehu rokovaní o uzatvorení zmluvy s rakúskymi obcami. 

 

Spoločnosť má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou v spoločnostiach Infra 

Services, a.s., Hraničná 10, Bratislava (podiel 51%) a BIONERGY, a.s., Prešovská 48, 

Bratislava (podiel 100%), ktoré sú súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky skupiny 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava. 

 

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 2014 hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 

2.475.386.- EUR. Po schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 

predstavenstvo spoločnosti navrhuje rozdelenie zisku spoločnosti v sume 2.475.386.- EUR 

takto: 

- prídel do zákonného rezervného fondu ............................................... 247.539.- EUR 

- prídel do sociálneho fondu .................................................................. 125.000.- EUR  

- prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov................................2.102.847.- EUR 



  

Podrobné informácie o navrhovanej zmene stanov doplnením predmetu činnosti 

spoločnosti sú uvedené v Dôvodovej správe k bodom programu č. 10 a č. 11 riadneho valného 

zhromaždenia, ktorá tvorí prílohu tohto materiálu. 

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, sa 

predkladajú na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade 

s jeho uznesením č. 64/2011 (časť A. bod 2.) 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. a) a b) VZN č. 18/2011 vyžaduje 

predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade 

schvaľovania riadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutia o rozdelení zisku alebo 

úhrade strát a rozhodnutia o zmene stanov, pokiaľ k nemu nedochádza na základe iných 

právnych skutočností.    
 














































































































































































































































































































































































































