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Návrh uznesenia 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Výročnú správu Spoločnosti pre rozvoj bývania, n.o. za rok 2015 



Dôvodová správa

Tento materiál je predkladaný v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
SR č. 398/2004 zo dňa 27.5.2004, ktorým žiada primátora v časti C2 „predkladať Mestskému
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Správnou radou schválenú výročnú správu
neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.“ .

§ 34 zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby v znení neskorších predpisov a čl. 12 Štatútu neziskovej organizácie explicitne
stanovujú obsah výročnej správy:

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu
založenia neziskovej organizácie,

b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,
d) prehľad o peňažných príjmoch a výdajoch,
e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
g) zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu

roka,
      h) ďalšie údaje určené správnou radou.

Stanovisko Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy:
Mestská rada neschválila navrhované uznesenie.



Návrh na založenie neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.

Kód uzn.- G
21.2

1.5.2

Uznesenie č. 398/2004
zo dňa 27. 5. 2004

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A.   z a k l a d á

organizáciu  pod  názvom  -  Spoločnosť  pre  rozvoj  bývania  v  Bratislave,  n.  o.,  so  sídlom  v Bratislave,
Röntgenova 24, spolu so zakladateľom ISTROBANKOU, a. s.

B.   s c h v a ľ u j e

1. Peňažný vklad  hlavného mesta SR Bratislavy  do novozaloženej  organizácie  Spoločnosť  pre rozvoj
bývania v Bratislave, n. o., vo výške 3 600 000,-- Sk (slovom tri milióny šesťstotisíc slovenských korún).

2. Návrh  Zakladacej  listiny  neziskovej  organizácie  Spoločnosť  pre  rozvoj  bývania  v  Bratislave,  n.  o.,
so sídlom v Bratislave, Röntgenova 24.

3. Návrh  Štatútu  neziskovej  organizácie  Spoločnosť  pre  rozvoj  bývania  v Bratislave,  n.o.,  so sídlom
v Bratislave, Röntgenova 24.

4. Vymenovanie za prvých členov Správnej rady organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave,
n. o.:

4.1 Ing. Miloša Encingera

4.2 Ing. Borisa Šramka

4.3 Ing. arch. Otta Novitzkého

4.4 Ing. arch. Ivana Macka

4.5 Ing. Patricka Luttera

4.6 Ing. Ladislava Solymosa

5. Vymenovanie za prvých členov Dozornej rady organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave,
n. o.:

5.1 Ing. Tatianu Mikušovú

5.2 Annu Dyttertovú

5.3 Ing. Pavla Blažeja

5.4 Ing. Petra Dubčeka

5.5 Ing. Dušana Hrušku

6. Vymenovanie Ing. Petra Mattoša za riaditeľa organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.
o.

C.   ž i a d a

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. Predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie Zakladaciu listinu ako
aj Štatút organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., po definitívnom odsúhlasení so
spoluzakladateľom.

T: 24. 6. 2004

2. Predkladať  Mestskému  zastupiteľstvu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  Správnou  radou  schválenú
výročnú správu neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.

T: trvalý 



TK: 30. 9.

3. Pred vykonaním nasledujúcich rozhodnutí predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR
Bratislavy na schválenie:

3.1 Vymenovanie a odvolanie členov Správnej rady organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.
o.

3.2 Návrhy  na  odvolanie  a  voľbu  členov  Dozornej  rady  organizácie  Spoločnosť  pre  rozvoj  bývania
v Bratislave, n. o.

3.3 Návrhy rozhodnutí o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení Správnej rade organizácie Spoločnosť pre
rozvoj bývania v Bratislave, n. o.

3.4 Návrhy zmeny Štatútu neziskovej organizácie Správnej  rade organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania
v Bratislave, n. o.

D.   p o v e r u j e

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

zabezpečením vyhotovenia a podpísaním Zakladacej listiny a Štatútu neziskovej organizácie Spoločnosť pre
rozvoj bývania v Bratislave, n. o., v zmysle časti A tohto uznesenia a všetkých potrebných náležitostí pre jej
vznik.

T: 31. 8. 2004






































