
 

 

 

Zápisnica  

z  riadneho  valného  zhromaždenia spoločnosti 

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.  dňa  20. júna 2012 o 10.00 hod., 

v sídle akcionára spoločnosti – Bratislavský samosprávny kraj,  

Sabinovská 16, Bratislava, 4. posch., zasadačka  

 

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu RVZ 

Riadne valné zhromaždenie o 10,00 hod. otvorila a prítomných akcionárov a ďalšie 

osoby prítomné na rokovaní riadneho valného zhromaždenia privítala JUDr. Daniela 

Šurinová, člen predstavenstva.  JUDr. Daniela Šurinová skonštatovala, že valné 

zhromaždenie bolo riadne zvolané podľa ust. § 184 ods. 2 Obchodného zákonníka a čl. VII 

Stanov spoločnosti.  Pozvánka spolu s predpísanými podkladmi na rokovanie VZ bola 

doručená v zákonom stanovenej lehote do sídla akcionárov. Predstavenstvo v dodatočnej 

lehote doručilo akcionárom aj ostatné podklady k jednotlivým bodom rokovania. Podľa 

výsledkov prezentácie sú na dnešnom valnom zhromaždení prítomní akcionári vlastniaci 33 

195  akcií, čo predstavuje 100 % akcií spoločnosti. Podľa čl. VIII. ods. 3 Stanov spoločnosti 

je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, pokiaľ sú  prítomní akcionári, ktorí majú 100% 

všetkých hlasov. 

 

Člen predstavenstva oboznámil prítomných s programom rokovania dnešného VZ 

podľa pozvánky doručenej akcionárom v lehote stanovenej zákonom a Stanovami 

spoločnosti  

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu riadneho valného 

zhromaždenia 

2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za 

rok 2011 

3. Výročná správa za rok 2011 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 

2011 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2011, stanovisko 

audítora 

4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2011 

5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2011 

a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2011 

6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 a návrh na 

zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2011 

7. Schválenie audítora 

8. Schválenie nákupu licencií na systém antivírovej ochrany 

9. Zmena zmluvy o výkone funkcie s členom predstavenstva 

10. Stav projektu IDS BK 

11. Rôzne 

12. Záver   



 

 

 a vyzval prítomných členov k zmenám a doplneniam predneseného programu.  

 

 

 

V rámci prvého bodu programu  JUDr. Daniela Šurinová predniesla návrh na schválenie 

programu. 

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu riadneho valného 

zhromaždenia 

2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za 

rok 2011 

3. Výročná správa za rok 2011 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 

2011 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2011, stanovisko 

audítora 

4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2011 

5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2011 

a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2011 

6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 a návrh na 

zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2011 

7. Schválenie audítora 

8. Schválenie nákupu licencií na systém antivírovej ochrany 

9. Zmena zmluvy o výkone funkcie s členom predstavenstva 

10. Stav projektu IDS BK 

11. Rôzne 

12. Záver   

 

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.  

Za :           33 195  hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov  

Proti :                    0  hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov  

Zdržalo sa:            0  hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov 

Neplatných hlasov:  0 hlasov t.j. 0 % všetkých akcionárov  

 

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo nasledovné :   

 

Uznesenie č. 1:   

Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný programu rokovania VZ tak ako je uvedený 

v pozvánke na rokovanie VZ.  

 

Následne v rámci prvého bodu rokovania JUDr. Daniela Šurinová predniesla návrh na 

voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v zložení:  

predseda riadneho valného zhromaždenia - JUDr. Daniela Šurinová 

zapisovateľ -  Mgr. Marek Fedor  



 

 

overovatelia zápisnice -  Ing. Marian Rovenský 

                                        Ing. Viera Kimerlingová  

Nakoľko ide o dvoch akcionárov od voľby skrutátora sa upúšťa. JUDr. Daniela Šurinová 

vyzvala prítomných akcionárov na prednesenie iných návrhov na zloženie orgánov VZ. 

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.  

Za :           33 195  hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov  

Proti :                    0  hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov  

Zdržalo sa:            0  hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov 

Neplatných hlasov:  0 hlasov t.j. 0 % všetkých akcionárov  

 

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo nasledovné :   

 

Uznesenie č. 2:   

Valné zhromaždenie volí nasledovné orgány valného zhromaždenia:  za predsedu 

valného zhromaždenia - JUDr. Daniela Šurinová, za zapisovateľa – Mgr. Marek 

Fedor, za overovateľov zápisnice – Ing. Marian Rovenský a Ing. Viera Kimerlingová.  

 

K bodu 2 programu: 

 JUDr. Daniela Šurinová konštatovala, že správa predstavenstva o podnikateľskej 

činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2011 je súčasťou materiálov ktoré boli 

akcionárom zaslané. Stručne informovala, že materiál obsahuje činnosti, ktoré spoločnosť 

v roku 2011 vykonávala v rôznych oblastiach a informovala o stave majetku spoločnosti. 

Správu predstavenstva o činnosti spoločnosti a stave majetku predstavenstvo schválilo dňa 

3.4.2012 a dozorná rada prerokovala na zasadnutí dňa 25.4.2012. 

 Následne vyzvala prítomných akcionárov na otázky a diskusiu. Štatutárny zástupca 

majoritného akcionára Bratislavský samosprávny kraj žiadal informáciu, či dozorná rada 

spoločnosti nemala k predmetnému materiálu výhrady. Akcionárom bolo prednesené 

stanovisko dozornej rady k Správe predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku 

spoločnosti za rok 2011. 

 Po ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov 

akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu 

 

Uznesenie č. 3:  

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu predstavenstva o podnikateľskej 

činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2011. 

 

Hlasovanie: 

Za :           33 195  hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov  

Proti :                    0  hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov  

Zdržalo sa:            0  hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov 

Neplatných hlasov:  0 hlasov t.j. 0 % všetkých akcionárov  

 

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 3, tak ako je 

vyššie uvedené.   



 

 

 

 

 

K bodu 3 programu:   

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že Výročná správa za rok 2011 je 

predložená akcionárom na dobrovoľnej báze. Spoločnosť nemá povinnosť vypracovávať 

v zmysle § 20 zákona o účtovníctve výročnú správu. Napriek tejto skutočnosti, tak ako 

v minulosti je predložený materiál, ktorý je súčasťou materiálov zasielaných akcionárom.   

JUDr. Daniela Šurinová konštatovala, že riadna individuálna účtovná závierka za rok 

2011 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2011, spolu so stanoviskom 

audítora  je súčasťou materiálov ktoré boli akcionárom zaslané.  

Spoločnosť skončila hospodárenie za rok 2011 ziskom vo výške 10 708,76 eur. 

Predstavenstvo dosiahnutý kladný hospodársky výsledok navrhuje použiť na úhradu straty 

minulých rokov v súlade s § 179 ods. 4 Obchodného zákonníka. V minulosti spoločnosť ma 

nakumulovanú stratu vo výške cca 51 882,- eur.  

Závierka prebehla kontrolou audítorom – stanovisko audítora je súčasťou materiálov 

rovnako ako memorandum, ktoré je určené vedeniu spoločnosti. Audítor v ňom odporúča 

definitívne uzatvárať účtovné knihy už v polovici januára, aby existoval kontrolný 

mechanizmus, ktorý by umožnil posúdiť správnosť výšky odvodu nevyčerpaných 

prostriedkov vzhľadom na zmluvnú povinnosť zúčtovať nevyčerpané prostriedky 

z poskytnutých dotácií do 31.12. bežného účtovného obdobia pre BSK, resp. do 15.1. 

nasledujúceho účtovného obdobia pre hl. mesto SR Bratislava. Stanovisko audítora k riadne 

individuálnej účtovnej závierke je nasledovné: Podľa nášho názoru účtovná závierka 

poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., k 31. decembru 2011 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.  

Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2011 spolu so stanoviskom audítora 

a Výročnú správu za rok 2011 prerokovalo predstavenstvo na zasadnutí dňa 3.4.2012 

a dozorná rada na zasadnutí dňa 25.04.2012 a 7.5.2012. 

 Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. V rámci 

diskusie predstavenstvo odpovedalo akcionárom na prednesené otázky. 

 Po ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov 

akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu. 

 

Uznesenie č. 4 

Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu za rok 2011.  

Hlasovanie: 

Za :           33 195  hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov  

Proti :                    0  hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov  

Zdržalo sa:            0  hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov 

Neplatných hlasov:  0 hlasov t.j. 0 % všetkých akcionárov  

 

 



 

 

 

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 4 tak ako je 

vyššie uvedené. 

 

Uznesenie č. 5 

Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o riadnej individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2011 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011.  

Hlasovanie: 

Za :           33 195  hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov  

Proti :                    0  hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov  

Zdržalo sa:            0  hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov 

Neplatných hlasov:  0 hlasov t.j. 0 % všetkých akcionárov  

 

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 5 tak ako je 

vyššie uvedené. 

 

K bodu 4 programu: 

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu dozornej rady Ing. Martina Bertu, 

CSc. o stručnú informáciu k činnosti dozornej rady za rok 2011. Informoval, že dozorná 

rada prerokovala a schválila Správu o svojej činnosti za rok 2011 na svojom zasadnutí dňa 

07.05.2012 a uložila predstavenstvu predložiť správu na rokovanie valného zhromaždenia. 

Správa o činnosti dozornej rady bola predložená akcionárom v písomnej podobe ako súčasť 

materiálov na rokovanie valného zhromaždenia.  Predseda dozornej rady stručne informoval 

o činnosti kontrolného orgánu a o situácii v spoločnosti v roku 2011. 

Po prednesení materiálu predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných 

zástupcov akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu. 

 

Uznesenie č. 6 

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady spoločnosti o činnosti za 

rok 2011.  

Hlasovanie: 

Za :           33 195  hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov  

Proti :                    0  hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov  

Zdržalo sa:            0  hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov 

Neplatných hlasov:  0 hlasov t.j. 0 % všetkých akcionárov  

 

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 6 tak ako je 

vyššie uvedené. 

 

K bodu 5 programu : 

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu dozornej rady Ing. Martina Bertu, 

CSc. o prednesenie správy dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2011 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2011. Stanovisko dozornej 



 

 

rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2011 aj so závermi z kontrolnej 

činnosti boli predložené akcionárom v písomnej podobe ako súčasť materiálov na rokovanie 

valného zhromaždenia. Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálne účtovnej závierke 

za rok 2011 a k výsledku hospodárenia vzniklo pri prerokovaní na zasadnutí dozornej rady 

dňa 07.05.2012.    

Po prednesení materiálu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov 

k diskusii k tomuto bodu programu. Bratislavský samosprávny kraj zastúpený predsedom 

vyzval členov dozornej rady a predstavenstva na možnosť využiť metodické usmernenie 

a poradenstvo od odborníkov na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja. 

Po ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov 

akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu. 

 

Uznesenie č. 7 

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady k riadnej individuálnej 

účtovnej závierke za rok 2011 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 

2011. 

Hlasovanie: 

Za :           33 195  hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov  

Proti :                    0  hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov  

Zdržalo sa:            0  hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov 

Neplatných hlasov:  0 hlasov t.j. 0 % všetkých akcionárov  

 

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 7 tak ako je 

vyššie uvedené. 

 

K bodu 6 programu: 

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, nakoľko boli prednesené informácie 

k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia za rok 2011 zo strany 

predstavenstva a dozornej rady môžeme pristúpiť k hlasovaniu o samotnej účtovnej 

závierke. 

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na 

hlasovanie o predložených návrhoch. 

 

Uznesenie č. 8 

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2011 

spolu so stanoviskom audítora. 

Hlasovanie: 

Za :           33 195  hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov  

Proti :                    0  hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov  

Zdržalo sa:            0  hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov 

Neplatných hlasov:  0 hlasov t.j. 0 % všetkých akcionárov  

 

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 8 tak ako je 



 

 

vyššie uvedené. 

 

Uznesenie č. 9 

Valné zhromaždenie schvaľuje zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2011 – zisk vo 

výške 10 708,76 EUR použiť na krytie straty minulých rokov.   

Hlasovanie: 

Za :           33 195  hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov  

Proti :                    0  hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov  

Zdržalo sa:            0  hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov 

Neplatných hlasov:  0 hlasov t.j. 0 % všetkých akcionárov  

 

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 9 tak ako je 

vyššie uvedené. 

 

K bodu 7 programu:  

Predseda valného zhromaždenia  predniesol návrh na schválenie audítora, ktorý bol 

vybratý  v rámci prieskumu trhu v súlade s § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predseda valného zhromaždenia informoval 

akcionárov o zložení výberovej komisie, ktorú tvorili členovia predstavenstva a jej výsledku. 

Po prednesení materiálu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov 

k diskusii k tomuto bodu programu. 

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na 

hlasovanie o predloženom návrhu. 

 

Uznesenie č. 10 

Valné zhromaždenie schvaľuje za audítora spoločnosť KREDIT AUDIT, s.r.o. so 

sídlom Prievozská 14/A, Bratislava. IČO: 31 386 512 licencia č. 70  ako víťazného 

uchádzača v uskutočnenom prieskume trhu.  

Hlasovanie: 

Za :           33 195  hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov  

Proti :                    0  hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov  

Zdržalo sa:            0  hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov 

Neplatných hlasov:  0 hlasov t.j. 0 % všetkých akcionárov  

 

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 10 tak ako je 

vyššie uvedené. 

 

K bodu 8 programu:  

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana 

Rovenského, aby predniesol bod rokovania nákup licencií na systém antivírovej ochrany. 

Ing. Marian Rovenský stručne informoval akcionárov o skutočnosti, že na uzavretie 

licenčnej zmluvy je potrebný súhlas valného zhromaždenia v zmysle čl.  IX bod 10 písm. g) 



 

 

Stanov spoločnosti. Predmetný materiál spolu s konkrétnym balíkom systému antivírovej 

ochrany bol zaslaný akcionárom v rámci materiálov na rokovanie dnešného valného 

zhromaždenia.  

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. V rámci 

diskusie Ing. Marian Rovenský odpovedal akcionárom na ich otázky.  

Po ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov 

akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu. Upozornil prítomných akcionárov, že na 

prijatie uznesenia je podľa stanov potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých 

akcionárov Spoločnosti 

 

Uznesenie č. 11 

Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX bod 10 písm. g) na 

nákup licencií na systém antivírovej ochrany.  

Hlasovanie: 

Za :           33 195  hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov  

Proti :                    0  hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov  

Zdržalo sa:            0  hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov 

Neplatných hlasov:  0 hlasov t.j. 0 % všetkých akcionárov  

 

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 11 tak ako je 

vyššie uvedené. 

 

K bodu 9 programu:  

Predseda valného zhromaždenia informoval akcionárov o dodatku č. 1 k zmluve 

o výkone funkcie, ktorý bol súčasťou materiálov na rokovanie valného zhromaždenia a bol 

akcionárom k dispozícii. JUDr. Daniela Šurinová informovala, že ide o člena 

predstavenstva, ktorý má konflikt v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 

545/2005 Z. z. a nemôže vykonávať funkciu člena predstavenstva odplatne. Informovala, že 

predstavenstvo danú skutočnosť vzalo na vedomie a predložilo na rokovanie valného 

zhromaždenia dodatok č. 1, ktorým sa mení čl. IV zmluvy o výkone funkcie zo dňa 

23.9.2011. 

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. V rámci 

diskusie na otázky akcionárov odpovedal a vysvetlil konflikt záujmov dotknutý člen 

predstavenstva Ing. Stanislav Brečka, PhD.  

Po ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov 

akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu.  

 

Uznesenie č. 12 

Valné zhromaždenie schvaľuje dodatok č. 1 Zmluvy o výkone funkcie zo dňa 23.9.2011 

uzavretej s členom predstavenstva Mgr. Ing. Stanislavom Brečkom, LL.M., PhD. 

s odmenou stanovenou podľa Čl. 5 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov po dohode dvoch 

zmluvných strán bezodplatne.   



 

 

Hlasovanie: 

Za :           33 195  hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov  

Proti :                    0  hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov  

Zdržalo sa:            0  hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov 

Neplatných hlasov:  0 hlasov t.j. 0 % všetkých akcionárov  

 

 

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 12 tak ako je 

vyššie uvedené. 

 

K bodu 10 programu:  

Predseda valného zhromaždenia požiadal generálneho riaditeľa o stručnú informáciu 

ohľadne súčasného stavu projektu IDS a napĺňania harmonogramu. Generálny riaditeľ 

stručne informoval akcionárov.  

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Hlavné 

mesto SR Bratislava v tejto súvislosti poukázalo na posunuté termíny plnenia 

harmonogramu zavádzania IDS a na cenovú politiku, ktorá nie je úplne totožná 

s predstavami akcionára. K danej skutočnosti sa stručne vyjadril generálny riaditeľ. 

Po ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov 

akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu.  

 

Uznesenie č. 13 

Valné zhromaždenie berie na vedomie Stav projektu IDS na území bratislavského 

kraja.   

Hlasovanie: 

Za :           33 195  hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov  

Proti :                    0  hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov  

Zdržalo sa:            0  hlasov, t.j. 0 %  všetkých akcionárov 

Neplatných hlasov:  0 hlasov t.j. 0 % všetkých akcionárov  

 

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 13 tak ako je 

vyššie uvedené. 

 

K bodu 11 programu:  

Predseda valného zhromaždenia požiadal prítomných akcionárov na predloženie 

podnetov na rokovanie valného zhromaždenia. Zástupca akcionára Hlavné mesto SR 

Bratislava požiadal o zvolanie spoločného pracovného rokovania vo veci plnenia 

harmonogramu, zvyšovania cien a celkových nákladov objednávateľov za účasti akcionára 

Bratislavský samosprávny kraja a zástupcovia BID, a.s. Bratislavský samosprávny kraj 

súhlasil so spoločným stretnutím a akcionári navrhli splniť tento svoj záväzok do mesiaca od 

konania valného zhromaždenia, pričom stretnutie zabezpečí spoločnosť. 

Predstavenstvo spoločnosti sa s týmto záväzkom stotožnilo a sľúbilo na plánované 



 

 

rokovanie pripraviť doplňujúci podklady. 

 

K bodu 12 programu:  

Predseda valného zhromaždenia konštatoval v závere valného zhromaždenia, že 

počas celého rokovania tohto riadneho valného zhromaždenia nebol za strany žiadneho 

akcionára ani členov orgánov spoločnosti vznesený protest týkajúci sa rozhodnutia valného 

zhromaždenia  a teda všetky uznesenia sú platne prijaté.  Na záver poďakoval prítomným 

akcionárom za ich účasť na tomto valnom zhromaždení a  rokovanie valného zhromaždenia 

ukončil.  

 

V Bratislave, dňa 22.06.2012 

 

 

JUDr. Daniela Šurinová 

predseda valného zhromaždenia ...................................................... 

 

 

 

Mgr. Marek Fedor 

zapisovateľ valného zhromaždenia ..................................................... 

 

 

 

Ing. Marian Rovenský 

overovateľ valného zhromaždenia ....................................................... 

 

 

 

Ing. Viera Kimerlingová 

overovateľ valného zhromaždenia ......................................................... 


