
 

 

  

Zápisnica  

z  mimoriadneho  valného  zhromaždenia spoločnosti 

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.  dňa  18. septembra 2017 o 14:00 hod., 

v sídle spoločnosti – Jašíkova 2, Bratislava 

 

 

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia 

Mimoriadne valné zhromaždenie o 14:00 hod. otvorila a prítomných akcionárov 

a ďalšie osoby prítomné na rokovaní mimoriadneho valného zhromaždenia privítala JUDr. 

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

zhromaždenie bolo zvolané podľa a článku VII. Stanov spoločnosti. Pozvánka na dnešné 

rokovanie mimoriadneho Valného zhromaždenia bola doručená v zákonom stanovenej 

lehote do sídla akcionárov. Akcionárom boli zaslané materiály na rokovanie dnešného 

mimoriadneho Valného zhromaždenia v elektronickej forme dňa 08.09.2017. 

 

Podľa výsledkov prezentácie sú na dnešnom valnom zhromaždení prítomní 

zástupcovia akcionárov 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 JUDr. Daniela Šurinová oboznámila prítomných s programom 

rokovania dnešného VZ podľa pozvánky doručenej akcionárom v lehote stanovenej 

zákonom a Stanovami spoločnosti  

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu mimoriadneho valného 

zhromaždenia 

2. Schválenie vstupu spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. do 

projektu „SubNodes“ 

3. Udelenie súhlasu na nákup označovačov cestovných lístkov 

4. Udelenie súhlasu na nákup reklamných služieb vo vozidlách MHD a PAD 

5. Udelenie súhlasu na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových 

priestorov 

6. Udelenie súhlasu na nákup promostanu 

7. Záver   

JUDr. Daniela Šurinová informovala, že vzhľadom na prítomnosť všetkých 

akcionárov je možné meniť, resp. dopĺňať program rokovania dnešného valného 

zhromaždenia. V zmysle § 185 ods. 2 o záležitostiach, ktoré neboli zaradené do 

navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a 

so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti. Následne vyzvala prítomných akcionárov 

k zmenám a doplneniam predneseného programu. Predseda predstavenstva Ing. Marian 

Rovenský požiadal akcionárov o vypustenie bodu 6 – Udelenie súhlasu na nákup 

promostanu, nakoľko cenové ponuky na nákup promostanu, na ktoré by predstavenstvo 

potrebovalo súhlas Valného zhromaždenia boli v nižšej hodnote.  



 

 

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja požiadal o zaevidovanie pripomienky, 

že druhý menšinový akcionár Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava nemá 

v predstavenstve i naďalej svojho člena a teda zástupcu. 

V rámci prvého bodu programu  JUDr. Daniela Šurinová predniesla nasledovný 

návrh na zmenu programu rokovania: Vypustenie bodu č. 6 - Udelenie súhlasu na nákup 

promostanu. Po prednesených zmenách JUDr. Daniela Šurinová dala hlasovať o zmenách 

v dnešnom programe. 

 

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:   

Uznesenie č. 1:   

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu programu, vypustenie bodu č. 6 - Udelenie 

súhlasu na nákup promostanu z dnešného programu rokovania. 

JUDr. Daniela Šurinová predniesla návrh na schválenie programu dnešného valného 

zhromaždenia. 

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu mimoriadneho valného 

zhromaždenia 

2. Schválenie vstupu spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. do 

projektu „SubNodes“ 

3. Udelenie súhlasu na nákup označovačov cestovných lístkov 

4. Udelenie súhlasu na nákup reklamných služieb vo vozidlách MHD a PAD 

5. Udelenie súhlasu na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových 

priestorov 

6. 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. 2:   

Uznesenie č. 2:   

Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný programu rokovania mimoriadneho Valného 

zhromaždenia tak ako bol prednesený po schválenej zmene.  



 

 

 

Následne v rámci prvého bodu rokovania JUDr. Daniela Šurinová predniesla 

návrh na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia v zložení:  

predseda mimoriadneho valného zhromaždenia - JUDr. Daniela Šurinová 

zapisovateľ -  Mgr. Michal Klátik  

overovatelia zápisnice -  Ing. Bystrík Žák a Mgr. Emil Pavlík 

                                       

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

Šurinová vyzvala prítomných akcionárov na prednesenie iných návrhov na zloženie orgánov 

Valného zhromaždenia. Nikto z prítomných nemal námietky a iné návrhy na zloženie 

orgánov. 

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. 3: 

Uznesenie č. 3:   

Valné zhromaždenie volí nasledovné orgány mimoriadneho valného zhromaždenia:  za 

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

Michal Klátik a za overovateľov zápisnice – Ing. Bystrík Žák a Mgr. Emil Pavlík. 

 

K bodu 2 programu: 

Predseda valného zhromaždenia informoval, že predstavenstvo zvolalo mimoriadne 

valné zhromaždenie z dvoch dôvodov, prvým je že niektoré body, ktoré chcelo 

predstavenstvo prerokovať na riadnom Valnom zhromaždení, neboli odsúhlasené na 

prerokovanie a druhým dôvodom je vstup spoločnosti do projektu SubNodes.  

Predmetom prerokovania uvedeného bodu je vstup spoločnosti do projektu 

SubNodes. Materiál bol akcionárom doručený elektronicky. Uvedený materiál prerokovala 

dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 14.09.2017. Predseda Valného zhromaždenia 

požiadal predsedu predstavenstva o prednesenie materiálu.  

Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský informoval, že Bratislavská 

integrovaná doprava, a. s. prejavila koncom mája 2016 záujem o zapojenie sa do projektu 

s akronymom SubNodes v rámci európskeho programu nadnárodnej spolupráce Interreg 

Stredná Európa 2014 - 2020 (Programme Interreg Central Europe 2014 - 2020). Program je 

spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj (EFRR) a je súčasťou kohéznej 

politiky EÚ. BID, a.s. je jedným z deviatich projektových partnerov zapojených do projektu 

SubNodes. Vedúcim partnerom projektu, ktorý ho organizačne koordinuje je Durínske 

ministerstvo infraštruktúry a poľnohospodárstva (Thüringer Ministerium für Infrastruktur 

und Landwirtschaft) sídliace v meste Erfurt. Okrem Nemecka sú ďalší projektoví partneri 

z Českej republiky (KORDIS JMK), Poľska, Slovinska, a Talianska. Cieľom projektu je 

skvalitniť prepojenie verejnou osobnou dopravou medzi dopravným uzlom TEN-T 

a sekundárnymi dopravnými uzlami. Projekt bol schválený v júni tohto roku. Oficiálny 



 

 

začiatok projektu je 1. september 2017 a ukončenie 31. august 2020. V rozpočte projektu je 

pre spoločnosť BID, a. s. pridelených 153.430,- eur. Podľa pravidiel čerpania finančných 

zdrojov z EFRR pre Slovenskú republiku bude 85 % nákladov na projekt hradených z tohto 

fondu a zvyšných 15 % je potrebné pokryť vlastnými zdrojmi, čo pre spoločnosť znamená 

finančný záväzok vo výške 23.014,50 eur. Primárnym výstupom projektu pre spoločnosť 

bude strategický dokument analyzujúci možnosti rozšírenia IDS BK do Trnavského kraja, 

ktorý bude pravdepodobne koncipovaný ako štúdia realizovateľnosti. V žiadosti o účasť v 

projekte sme sa sústredili hlavne na vytvorenie kvalitného spojenia verejnou osobnou 

dopravou medzi mestami Bratislava a Trnava v podobe železničnej dopravy integrovanej 

v IDS BK. Dokument by mal predstaviť možnosti rozširovania IDS BK do Trnavského kraja 

a zhodnotiť ich dopady a efektivitu. Dokument by mal tiež obsahovať návrhy konkrétnych 

riešení, na základe ktorých bude možné pristúpiť priamo k ich realizácii. 

Po krátkom úvode predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov k 

diskusii. Po ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných 

zástupcov akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia. 

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. 4:   

Uznesenie č. 4:   

Valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. schvaľuje 

zámer vstupu spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. do projektu 

„SubNodes“.  

 

K bodu 3 programu:   

Predseda valného zhromaždenia informoval, že predmetom rokovania bodu č. 3 je 

nákup označovačov cestovných lístkov a predajných automatov. Následne požiadal o bližšie 

informácie a uvedenie materiálu predsedu predstavenstva. 

Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský informoval, že naša spoločnosť 

dostala od Bratislavského samosprávneho kraja do výpožičky 60 označovačov cestovných 

lístkov a 10 predajných automatov, ktoré sú rozmiestnené na železničných staniciach po 

celom území Bratislavského kraja. Súčasne spoločnosť BID, a. s. na základe Zmluvy 

o spolupráci a prevádzke zabezpečuje prevádzku týchto označovačov cestovných lístkov 

a predajných automatov, za čo dostáva odplatu od Bratislavského samosprávneho kraja. 

Vzhľadom na skutočnosť, že k poškodeniam označovačov cestovných lístkov prichádza 

pomerne často, je potrebné aby spoločnosť disponovala väčším počtom náhradných 

označovačov. Súčasne, v rámci rozšírenia služieb cestujúcim v systéme IDS BK by 

spoločnosť chcela postupne obnoviť aj všetky existujúce označovače cestovných lístkov 

umiestnených na železničných staniciach. Nové označovače cestovných lístkov umožnia 

platbu platobnými kartami, čím bude možné spustiť jednotný Ticketing na báze platobných 



 

 

kariet. Predpokladané počty nových označovačov cestovných lístkov počítajú aj s doplnením 

označovačov na tie stanice a zastávky, kde dnes chýbajú, resp. o ďalšie stanice v súvislosti s 

rozširovaním územia IDS BK. Staré zariadenia by tak zatiaľ slúžili ako rezervné pre tie 

zastávky a stanice, kde ešte nebudú umiestnené nové, resp. by slúžili ako náhradné. V roku 

2017 by chcela spoločnosť zakúpiť 20 nových označovačov cestovných, v roku 2018 60 

kusov a v roku 2019 20 kusov. Keďže cena jedného takéhoto označovača je približne 

2.500,- eur bez DPH, tieto počty budú závisieť od finančných možností spoločnosti. 

Rovnako tak spoločnosť plánuje zakúpenie dvoch multifunkčných predajných automatov a 

dvoch obyčajných predajných automatov. Spoločnosť za účelom týchto nákupov 

predpokladá uzatvorenie rámcovej zmluvy, na základe ktorej bude môcť priebežne 

objednávať označovače cestovných lístkov a predajných automatov podľa aktuálnych 

potrieb a finančných možností spoločnosti. 

V súvislosti so znením stanov, článku IX., ods. 10. bod e), podľa ktorého je 

Predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na nákup, 

predaj alebo nájom hnuteľných vecí (aj bez ohľadu na hodnotu úkonu), žiada Predstavenstvo 

spoločnosti valné zhromaždenie o udelenie súhlasu na nákup maximálne 120 označovačov 

cestovných lístkov, maximálne piatich multifunkčných predajných automatov a maximálne 

piatich obyčajných predaných automatov. 

Predseda valného zhromaždenia po úvodnom slove vyzval prítomných akcionárov do 

diskusie. Zástupcovia mesta Bratislava uviedli svoje výhrady k tomuto bodu. Dôvodová 

správa k tomuto bodu nekorešponduje s uznesením k tomuto bodu. V dôvodovej správe 

k materiálu k tomuto bodu je predpokladaný nákup spolu 100 označovačov na roky 2017-

2020 (z toho 20 ks ešte tento rok, 40 ks na rok 2018 a 20 ks na rok 2019), ale návrh 

uznesenia znie  na 120 ks bez určenia maximálneho limitu automatov pre roky 2017-2020 

tak ako je to uvedené v dôvodovej správe k materiálu. Zástupcovia mesta sa vyjadrili, že 

môžu navrhnúť zmenu uznesenia, kde bude uvedené, že označovače cestovných lístkov 

a multifunkčné automaty budú zakupované bez príspevku mesta, teda výlučne z príspevkov 

BSK. V tom prípade by za takto navrhnuté uznesenie hlasovali. V opačnom prípade sa pri 

tomto bode zdržia hlasovania. Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský uviedol, že 

nové označovače a predajné automaty majú byť umiestnené na jestvujúce železničné stanice 

a zastávky ako náhrada nefunkčných  a poškodených, ale hlavne majú slúžiť na nových 

staniciach a zastávkach (v súvislosti s integrovaním novej trate, kde premáva dopravca 

RegioJet), ako aj v súvislosti so zámerom vzniku nových terminálov integrovanej osobnej 

prepravy (tzv. TIOPov). Mesto by sa malo podieľať na financovaní týchto označovačov 

a automatov najmä v súvislosti s deklarovanou podporou premávky mestských vlakov, ktoré 

budú plánované TIOPy využívať. Rámcová zmluva na nákup 120 ks označovačov umožňuje 

výhľadovo vymeniť všetky označovače cestovných lístkov za modernejšie, technicky 

dokonalejšie s rozšírenými funkciami a s obsluhou aj pre nevidiacich. Generálna riaditeľka 

Ing. Zuzana Horčíková dodala, že nové OCL by mali mať totožnú funkcionalitu, ako 

označovače, ktoré obstaráva Dopravný podnik Bratislava, a. s. do svojich najnovších 

vozidiel.  

Predstavitelia mesta uviedli, že môžu podporiť nákup 20 ks označovačov, na ktoré sú 

vyčlenené prostriedky v rozpočte spoločnosti ešte pre tento rok. Avšak scenár postupného 

nákupu rozloženého na niekoľko rokov sa v predloženom uznesení na toto valné 

zhromaždenie neuvádza. Nakoľko sa akcionári nedohodli na jednoznačnom stanovisku, 

požiadali predstavenstvo o vydiskutovanie tejto problematiky, tak aby bola akceptovateľná 



 

 

u oboch akcionárov. Z uvedeného dôvodu nebolo predložené žiadne uznesenie. 

K bodu 4 programu: 

Predseda valného zhromaždenia pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania, ktorým je 

nákup reklamných služieb a zároveň požiadal predsedu predstavenstva o uvedenie 

predmetného materiálu. 

Ing. Marian Rovenský predseda predstavenstva informoval, že spoločnosť v priebehu 

roku 2016 a rovnako na začiatku roku 2017 na podporu Integrovaného dopravného systému 

v Bratislavskom kraji a na podporu predaja elektronických cestovných lístkov využila 

obrazovky a wifi siete spoločnosti See&Go, s. r. o. umiestnených vo vozidlách MHD 

a PAD. Na obrazovkách sa zobrazovali inštruktáže videá s informáciami o označovačoch 

cestovných lístkoch, o spôsobe nákupu elektronických cestovných lístkov a či informácie 

o multifunkčných automatoch. Vysielanie týchto videí priamo vo vozidlách MHD (resp. 

v dopravných prostriedkoch dopravcov zapojených do IDS BK ) má významnú výhodu 

v tom, že je oslovovaná priamo cieľová skupina, ktorej sú tieto videá určené. Spoločnosť 

BID, a. s. tiež rokuje s vedením Železničnej spoločnosti Slovensko, aby bolo možné všetky 

tieto inštruktážne a propagačné videá zobrazovať aj na obrazovkách regionálnych vlakov 

v rámci IDS BK. V rámci informačnej kampani o IDS BK mala spoločnosť zámer 

v predmetnej spolupráci pokračovať aj počas celého roku 2017 a to v predpokladanom 

objeme 120.000,- eur bez DPH/rok. Tieto finančné prostriedky sú súčasťou rozpočtu 

spoločnosti na rok 2017 a pri jeho zostavovaní boli o tejto položke informovaní obaja 

akcionári a rozpočet bol schválený aj s touto položkou. Predstavenstvo spoločnosti 

požiadalo o zaradenie bodu Udelenie súhlasu na nákup reklamných služieb v dopravných 

prostriedkoch dopravcov zapojených do IDS BK preto, aby si spoločnosť mohla objednať 

vysielanie informačných a propagačných videí o systéme IDS BK vo vozidlách dopravcov 

zapojených do IDS BK. Tým, že tento bod nebol zaradený do programu riadneho valného 

zhromaždenia, spoločnosť nemohla obstarať reklamné služby na vysielanie informačných 

a propagačných videí vo vozidlách dopravcov zapojených do IDS BK. Súčasťou tejto služby 

bol aj reklamný banner na bezplatnej wi-fi sieti u dopravcu PAD.  

V súvislosti so znením stanov, článku IX., ods. 9/, podľa ktorého je Predstavenstvo 

povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia pri všetkých úkonoch, 

ktoré v jednotlivom obchodnom prípade prevyšujú hodnotu 40.000,- Eur, žiada 

Predstavenstvo spoločnosti valné zhromaždenie o udelenie súhlasu na nákup reklamných 

služieb v dopravných prostriedkoch dopravcov zapojených do IDS BK za obdobie október 

2017 až december 2017 v celkovom objeme neprevyšujúcom 30.000,- eur bez DPH a za 

obdobie január 2018 až december 2018 v celkovom objeme neprevyšujúcom 120.000,- eur 

bez DPH. 

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie.  Po 

ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov 

na hlasovanie o predloženom návrhu. 

Uznesenie č. 5 

Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX ods. 9. Stanov 

akciovej spoločnosti na nákup reklamných služieb v dopravných prostriedkoch 

dopravcov zapojených do IDS BK za obdobie október 2017 až december 2017 

v celkovom objeme neprevyšujúcom 30.000,- eur bez DPH a za obdobie január 2018 až 



 

 

december 2018 v celkovom objeme neprevyšujúcom 120.000,- eur bez DPH.  

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 5 programu:   

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva o uvedenie 

predmetného materiálu k nájomnej zmluve. 

Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský informoval, že spoločnosť má 

v súčasnosti sídlo v  budove Kerametalu na Jašíkovej 2. V súčasnosti má spoločnosť 

v prenajatú kancelársku plochu vo veľkosti 157,30 metrov štvorcových a podiel na 

spoločných priestoroch tvorí 93,20 metrov štvorcových, čo je spolu 250,50 metrov 

štvorcových. Cena za meter štvorcový prenajatých kancelárskych priestorov dnes 

predstavuje 110,- eur bez DPH ročne, čo predstavuje približne 9,17 eur bez DPH na meter 

štvorcový mesačne. Mesačne tak suma za prenájom kancelárskych priestorov predstavuje 

približne 1.442,- eur bez DPH mesačne. K tejto sume je však potrebné pripočítať platby za 

služby spojené s nájmom vo výške 3,75 eur za meter štvorcový. Spolu tak predstavuje suma 

za prenájom kancelárskych priestorov vrátane platieb za služby 12,92 eur za meter 

štvorcový za jeden mesiac. Spoločnosť má aktuálne prenajaté aj 2 parkovacie miesta, pričom 

odplata za jedno z nich je súčasťou ceny za prenájom priestorov, za druhé spoločnosť platí 

50 eur bez DPH mesačne. Spoločnosť dnes nemá dostatočne veľké priestory pre aktuálny 

počet zamestnancov a v blízkej budúcnosti plánuje rozšírenie počtu zamestnancov. 

Spoločnosť si preto potrebuje prenajať ďalšie kancelárie. Aktuálny prenajímateľ spoločnosti 

ponúka nové priestory v rovnakej budove (o jedno poschodie nižšie) vo veľkosti približne 

490 metrov štvorcových za podmienok, ktoré spoločnosť nepovažuje za optimálne (či už 

z pohľadu ponúkanej ceny alebo ponúkaného komfortu). Veľmi otázny je prístup preplatenia 

nákladov spojených s úpravou nových priestorov, kde prenajímateľ žiada uhradenie aj 

takých nákladov, ktoré by mali byť súčasťou štandardu. Problematické sú aj také detaily, 

ako výmena sieťových zásuviek (keďže aktuálne sa v nových priestoroch nachádzajú 

zásuvky rôznych farieb, rôznych tvarov), výmena klimatizácie, okenných parapetov či 

krytov radiátorov. Prenajímateľ tiež žiada uhradenie „zmluvnej pokuty“ pri predčasnom 

ukončení nájmu (skôr ako za 5 rokov), ktorá bude vo výške nákladov spojených s úpravou 

priestorov. Podľa aktuálneho návrhu prenajímateľa by to bola pri ukončení nájmu už 

v prvom roku pokuta vo výške približne 100.000,- eur. Táto suma by každý rokom nájmu 

postupne klesala. Na základe týchto podmienok spoločnosť hľadá nové vhodné kancelárske 

priestory, ktoré budú jednak reprezentatívnejšie a ktoré budú zohľadňovať aktuálne, ale aj 

budúce potreby spoločnosti. Spoločnosť má k dispozícii viacero ponúk rôznych priestorov 

v rôznych lokalitách na území Bratislavy, ktoré však nie sú ešte ukončené a sú momentálne 

v rokovaní. Predstavenstvo predpokladalo, že ku dňu konania Valného zhromaždenia budú 

ponuky od prenajímateľov jasné. 



 

 

 

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie.  

Zástupcovia mesta uviedli výhrady k tomuto bodu. Požadovali doplniť do materiálu aj 

ďalšie (ostatné) cenové ponuky na prenájom kancelárskych priestorov a zdôvodnenie 

potreby prenájmu nových kancelárskych priestorov v značne väčšej rozlohe oproti 

aktuálnemu stavu. V prípade uznesenia, ako bolo pôvodne predložené, by sa zdržali 

hlasovania. Predseda predstavenstva Ing. Marian  Rovenský skonštatoval, že nakoľko proces 

výberu nových priestorov, resp. návrh novej nájomnej zmluvy nebol ešte definitívne 

ukončený, je vhodnejšie nehlasovať o predloženom uznesení a predložiť akcionárom 

dopracovaný materiál o ostatné cenové ponuky aj s podmienkami na prenájom. 

 

K bodu 6 programu:  

Akcionári vyjadrili predpoklad zvolania ďalšieho valného zhromaždenia 

v najbližšom možnom zákonnom termíne pre vyriešenie bodov, ku ktorým nebolo prijaté 

uznesenie valného zhromaždenia. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja vyjadril  

sťažnosť na skutočnosť, že mesto už dlhodobo neobsadilo svojho zástupcu do 

predstavenstva spoločnosti. 

Predseda valného zhromaždenia konštatoval v závere valného zhromaždenia, že 

počas celého rokovania tohto mimoriadneho 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 o 16:00 hod. 

V Bratislave, dňa 18.09.2017 

 

 

 

JUDr. Daniela Šurinová 

predseda valného zhromaždenia    v. r. 

 

 

 

Mgr. Michal Klátik 

zapisovateľ valného zhromaždenia    v. r. 

 

 

 

Ing. Bystrík Žák 

overovateľ valného zhromaždenia    v. r. 

 

 

 

Mgr. Emil Pavlík 

overovateľ valného zhromaždenia    v. r. 


