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Dôvodová správa 
 
 

                    
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 237/2015 zo dňa 
24.9.2015, v časti A. uznesenia zobralo 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. 

  
Mestské zastupiteľstvo súčasne požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy o 
predloženie úplného znenia stanov obchodných spoločností na prerokovanie Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24.9.2015 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. 
 
Rozhodnutie o zmene stanov akciových spoločností s majoritnou majetkovou účasťou 
hlavného mesta SR Bratislavy patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti. Rozsah 
zmeny stanov obchodných spoločností bol stanovený v súlade so Zásadami spolupráce 
hlavného mesta SR Bratislavy s obchodnými spoločnosťami, v ktorých má hlavné mesto SR 



 
 

Bratislava majoritnú majetkovú účasť, ktoré boli schválené uznesením MsZ č. 210/2015 zo 
dňa 24. - 25.6.2015. Po predchádzajúcom prerokovaní návrhu zmeny stanov mestským 
zastupiteľstvom, ku ktorému došlo na rokovaní dňa 24.9.2015, bola zmena stanov 
uskutočnená týmto postupom: 

1. rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia 
obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, zo dňa 
16.10.2015 

2. rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia 
obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., zo dňa 16.10.2015 

3. uznesením valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s. zo dňa 4.12.2015. 
 

Zmena stanov zahŕňala úpravy v nasledovných oblastiach: 
a) 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; 

b) 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; 

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

spolupráce; 
e) zjednotenie funkčného obdobia členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločností 

– bod 2.b Zásad spolupráce. 
 
Úplné znenie stanov obchodných spoločností Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť a Odvoz a likvidácia odpadu a.s., po 
schválení a doplnení zmien stanov v zmysle časti A. uznesenia MsZ č. 237/2015 zo dňa 
24.9.2015, tvorí prílohu tohto informačného materiálu. 
 

 
 

 

 










































































































































