Zápisnica
z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Bratislavská integrovaná doprava, a. s. dňa 27. októbra 2017 o 10:00 hod.,
v sídle spoločnosti – Jašíkova 2, Bratislava

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia
Mimoriadne valné zhromaždenie o 10:00 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.
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
zhromaždenia

orgánov

a

schválenie

programu

riadneho

valného

2. Informácia o stave projektu IDS BK
3. Udelenie súhlasu na nákup označovačov cestovných lístkov a predajných
automatov
4. Udelenie súhlasu na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových
priestorov
5. 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. Nikto z prítomných nemal návrh na
doplnenie a zmeny.
V rámci prvého bodu programu JUDr. Daniela Šurinová predniesla návrh na
schválenie programu dnešného valného zhromaždenia.
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2. Informácia o stave projektu IDS BK
3. Udelenie súhlasu na nákup označovačov cestovných lístkov a predajných
automatov
4. Udelenie súhlasu na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových
priestorov
5. 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:
Uznesenie č. 1:
Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný programu rokovania mimoriadneho Valného
zhromaždenia tak ako bol uvedený v pozvánke na rokovanie mimoriadneho Valného
zhromaždenia zaslanej akcionárom.
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 - Mgr. Lukáš Pokorný 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. 2:
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Uznesenie č. 2:
Valné zhromaždenie volí nasledovné orgány mimoriadneho valného zhromaždenia: za
predsedu valného zhromaždenia – JUDr. Daniela Šurinová za zapisovateľa – Mgr.
Michal Klátik a za overovateľov zápisnice – Mgr. Lukáš Pokorný a Mgr. Emil Pavlík.

2. Informácia o stave projektu IDS BK
Predseda valného zhromaždenia informoval, že predmetom rokovania bodu č. 2 je
Informácia o stave projektu IDS BK. Následne požiadal o bližšie informácie a uvedenie
materiálu predsedu predstavenstva. Ing. Marian Rovenský informoval, že materiál je
rozdelený do tém, ktorým sa spoločnosť tohto času venuje. Materiál je od posledného
valného zhromaždenia z júna 2017 aktualizovaný o nové informácie v jednotlivých témach.
Materiál bol zaslaný akcionárom spolu s ostatnými materiálmi. Dôležité zmeny a posuny
nastali v nasledovných oblastiach.
Posilnenie kompetencií koordinátora, kde sa naďalej pracuje na stanovení hierarchie
pôsobenia jednotlivých subjektov IDS BK, ich kompetenciách a úlohách. Návrh znenia
dohody bol predstavený na stretnutí zástupcov objednávateľov, ktoré sa uskutočnilo
19.09.2017. Pripomienkové konanie bolo stanovené do 15.10.2017. Mesto Bratislava
zastáva názor, že nie je potrebné podpis dohody, podľa ich názoru existuje dostatok
zmluvnej dokumentácie na riadny výkon činnosti koordinátora. Prípadné doplnenia sa majú
riešiť dodatkom k existujúcej dohode objednávateľov zo 06.11.2012. Bratislavský
samosprávny kraj, ktorý požadoval vypracovanie novej dohody, požiadal o predĺženie
termínu na vyjadrenie. Momentálne očakávame pripomienky k navrhovanému zneniu
dohody. Ministerstvo dopravy vo svojom stanovisku k predloženému návrhu dohody nemá
zásadné pripomienky.
V rámci Plánu dopravnej obslužnosti bratislavského kraja, ktorý bol schválený
Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja 05/2017, spoločnosť napĺňa jeho
závery pre etapu A a pracuje na cestovných poriadkoch. Návrh je spracovaný ako
integrovaný sieťový grafikon. Ten je charakteristický pravidelne sa opakujúcimi, ľahko
zapamätateľnými odchodmi spojov jednotlivých liniek. V dôležitých prestupných miestach
budú cestovné poriadky nastavené tak, aby bolo možné zabezpečiť prestupy zo všetkých
smerov do všetkých smerov a v prestupných miestach, kde to nie je možné, zabezpečiť
prestup zo všetkých smerov do prioritného smeru určeného na základe smerovania
cestujúcich. Návrhy cestovných poriadkov pre etapu A bude mať spoločnosť BID
pripravené do 31.10.2017.
Ďalšou témou je doprava do obce Chorvátsky Grob, ktorú do 31.08.2017
zabezpečoval Dopravný podnik Bratislava, a. s., ktorý mal s obcou zmluvný vzťah. Od
01.09.2017 zabezpečuje obsluhu linky autobusový dopravca Slovak Lines, a. s. na základe
cestovných poriadkov spracovaných našou spoločnosťou. Na základe rozhodnutia
Bratislavského samosprávneho kraja, bola v cestovných poriadkoch upravená trasa linky na
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území Vajnôr. Regionálna autobusová linka č. 525, ako prvá v IDS BK, premáva podľa
intervalového cestovného poriadku s nadväznosťou na linky MHD na konečnej zastávke pri
Zlatých pieskoch.
Dôležitou témou je zapojenie spoločnosti RegioJet, a. s. do IDS BK. Primátor mesta
Bratislavy zvolal stretnutie na túto tému na 06.09.2017, na ktorom rokoval len so
zástupcami spoločnosti BID. Stretnutie so zástupcami RegioJet, a. s. sa u primátora HMB
uskutočnilo v druhej polovici septembra 2017. Zastupiteľstvo BSK schválilo vstup dopravcu
RegioJet, a. s. do IDS BK na zasadnutí zastupiteľstva dňa 23.06.2017, zastupiteľstvo HMB
schválilo vstup RegioJet, a. s. do IDS BK na mestskom zastupiteľstve dňa 28.09.2017.
Spoločnosť RegioJet, a. s. písomne požiadala Spoločnosť BID o vstup do IDS BK listom zo
dňa 04.09.2017. Pre účely zapojenia RegioJet, a. s. do IDS BK bola koordinátorom zriadená
osobitná pracovná skupina zložená so zástupcov objednávateľov, dopravcov, manažéra
infraštruktúry a zástupcov spoločnosti BID. Ostatné pracovné stretnutie pracovnej skupiny
sa uskutočnilo 19.10.2017. Definitívny termín pripravenosti RegioJetu, a. s. na vstup do IDS
BK oznámi železničný dopravca v priebehu novembra 2017.
V oblasti deľby tržieb sa dňa 19.09.2017 uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov
BID a objednávateľov. Na stretnutí zástupcovia BID informovali o posudku na deľbu tržieb,
ktorý spracovala Žilinská univerzita v Žiline. Implementácia záverov z posudku Žilinskej
univerzity v Žiline bola zapracovaná do dokumentu „Delenie tržieb medzi dopravcov v IDS
BK“. Objednávatelia sa k dokumentu mali vyjadriť v lehote do 15.10.2017. K dokumentu sa
priebežne vyjadril Bratislavský samosprávny kraj. Hlavné mesto SR Bratislava
a Ministerstvo dopravy a výstavby SR stanovisko k dokumentu nedoručili.
Na ostatných témach sa postupne pracuje a všetky informácie sú uvedené v materiáli.
Po krátkom úvode predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov k
diskusii. Akcionári nemali doplňujúce otázky. Po ukončení diskusie predseda valného
zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predloženom
návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 3:
Valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. berie na
vedomie Informáciu o stave projektu IDS BK.
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 Uznesenie č. 3 tak
ako je vyššie uvedené.
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3. Udelenie súhlasu na nákup označovačov cestovných lístkov a predajných
automatov
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.
Prioritou spoločnosti je, aby infraštruktúru na železničných staniciach zabezpečovalo
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, resp. ŽSR, a. s. či ZSSK, a. s.. Naša spoločnosť je
pripravená navrhnúť aj riešenie obdobné ako pri BSK, teda MDV SR (resp. ŽSR, a. s. či
ZSSK, a. s.) zabezpečí nákup a osadenie potrebnej infraštruktúry, následne ju bezplatne
zapožičia našej spoločnosti a naša spoločnosť zabezpečí jej prevádzku, ktorá bude plne
prefinancovaná zo strany vlastníka tejto infraštruktúry. MDV SR však oznámilo, že toho
času nie je v jeho možnostiach prispievať na nákup a prevádzkovanie tejto infraštruktúry na
železničných staniciach (vyjadrenie MDV SR je priložené v prílohe materiálu).
Keďže systém IDS BK je potrebné naďalej udržiavať a ďalej rozvíjať, teda priebežne
opravovať poškodené označovače a umiestňovať označovače na nových železničných
staniciach (napríklad na trase dopravcu RegioJet, a. s.), naša spoločnosť sa s požiadavkou na
prefinancovanie týchto aktivít obracia na ostatných dvoch objednávateľov dopravy v rámci
IDS BK.
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.
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,
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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. Do diskusie sa prihlásil zástupca hlavného mesta SR Bratislavy a navrhol
pozmeniť uznesenie mimoriadneho Valného zhromaždenia navrhnuté predstavenstvom
spoločnosti, v zmysle ktorého by predstavenstvo malo oprávnenie nakúpiť – obstarať
v tomto a nasledujúcich rokoch 120 ks označovačov cestovných lístkov. Obstaranie
multifunkčných a obyčajných predajných automatov by ponechali na neskoršie riešenie.
Zástupca akcionára Bratislavský samosprávny kraj sa informoval, či predstavenstvu takýto
návrh vyhovuje, či sa nenaruší plnenie služieb, resp. či sa neohrozí kvalita poskytovania
služieb. Predseda predstavenstva skonštatoval, že ani s týmto uznesením nemá spoločnosť
problém a bude vedieť zabezpečovať plnenie služieb, na ktoré je zmluvne zaviazaná.
Označovače cestovných lístkov sa budú postupne vymieňať a ku kúpe predajných
automatov sa dá pristúpiť časom.
Po ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov
akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu zo strany akcionára Hlavné mesto SR
Bratislava.
Uznesenie č. 4
Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX ods. 10 písm. e)
Stanov akciovej spoločnosti na nákup maximálne 20 ks označovačov cestovných lístkov
v roku 2017, maximálne 60 ks označovačov cestovných lístkov v roku 2018
a maximálne 40 ks označovačov cestovných lístkov v roku 2019.
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. Vzhľadom na odsúhlasenie návrhu predloženého Hlavným mestom
SR Bratislava a pôvodnom návrhu uznesenia predloženom predstavenstvom sa nehlasovalo.

4. Udelenie súhlasu na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov
Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva o uvedenie
predmetného materiálu k nájomnej zmluve.
Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský informoval, že spoločnosť má
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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. 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. 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. 10 písm. f)
Stanov akciovej spoločnosti na uzavretie nájomnej zmluvy na nové priestory, pričom
celková cena nájmu kancelárskych priestorov a služieb spojených s ich prenájmom za
obdobie 5 rokov nesmie prekročiť sumu 500.000,- eur bez DPH (bez zohľadnenia
valorizácie).
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.
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5. Záver
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 11,00 hod.
V Bratislave, dňa 27.10.2017

JUDr. Daniela Šurinová
predseda valného zhromaždenia

......................................................

Mgr. Michal Klátik
zapisovateľ valného zhromaždenia .....................................................

Mgr. Lukáš Pokorný
overovateľ valného zhromaždenia

.......................................................

Mgr. Emil Pavlík
overovateľ valného zhromaždenia

.........................................................
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