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Kód uzn:  21.1 

                                          21.3                                    

 

NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

A. berie na vedomie 

 

1. uplynutie funkčného obdobia členov správnej rady nadácie „Nadácia Bratislava“ so sídlom 

Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO: 30857554: 

Doc. RNDr. Milanovi Ftáčnikovi, CSc.,  

Ing. Petre Nagyovej-Džerengovej 

Mgr. Svenovi Šovčíkovi 

Ing. Kataríne Augustinič 

            Ing. Viere Kimerlingovej 

Ing. Petrovi Hanulíkovi 

2. uplynutie funkčného obdobia revízora nadácie „Nadácia Bratislava“ so sídlom Primaciálne 

nám. 1, Bratislava, IČO: 30857554: 

Ing. Anny Voštinárovej  

 

B. schvaľuje 

 

1. za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v správnej rade nadácie „Nadácia Bratislava“ 

so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO: 30857554: 

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

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

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

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

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

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

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

2. za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy vo funkcii revízora nadácie „Nadácia 

Bratislava“ so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO: 30857554: 

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

 

 

C. odporúča 

poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

 

aby ako zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy v správnej rade Nadácie Bratislava: 

1. Odvolali na svojom zasadnutí správcu nadácie Ing. PhDr. Ľubomíra Andrassyho. 

2. Zvolili na svojom zasadnutí správcu nadácie .............................................. 

T: bezodkladne po zvolení do funkcie 

 



  

 

D. poveruje 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

aby odvolal a vymenoval v nadácii „Nadácia Bratislava“ nových členov správnej rady a 

revízora nadácie v zmysle časti A a B tohto uznesenia. 

 

 



  

 

Dôvodová správa 

 

 

Hlavné mesto SR Bratislava je zakladateľom nadácie Nadácia Bratislava v zmysle 

Nadačnej listiny zo dňa 20.12.2004 v znení dodatku č. 1 k Nadačnej listine zo dňa 19.05.2009 

a dodatku č. 2 k Nadačnej listine zo dňa 19.11.2009. 

 

Dňa 28.4.2011 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy zvolilo na 

svojom zasadnutí nových zástupcov do Správnej rady, nového revízora nadácie a správcu 

nadácie. Funkčné obdobie členov v orgánoch nadácie je trojročné. 

 

V mesiaci apríl 2014 uplynulo funkčné obdobie aj zástupcom hlavného mesta SR 

Bratislavy v správnej rade a vo funkcii revízora  nadácie v nadácii „Nadácia Bratislava“ 

Správna rada zvolila dňa 30.8.2012 za správcu nadácie Ing. Mariána Miškanína, PhD. , ktorý 

svoju funkciu vykonával do 17.6.2013, kedy bol nahradený novým správcom nadácie Ing. 

PhDr. Ľubomírom  Andrassym. 

 

Podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v zmysle 

čl. 7 ods. 6 písm. i) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 

je Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta vyhradené zakladať a zrušovať obchodné 

spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných 

orgánov. Na základe ustanovenia § 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 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, pričom 

predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom sa vyžaduje v prípadoch 

vymenovania členov štatutárnych a kontrolných orgánov, mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

zástupcov hlavného mesta do týchto orgánov. 

 

Vzhľadom na to, že uplynulo funkčné obdobie správnej rade, revízorovi a správca 

nadácie bol bývalý zamestnanec kancelárie primátora hlavného mesta SR Bratislava 

navrhujeme personálne zmeny v nadácii „Nadácia Bratislava“ tak ako je uvedené v návrhu 

uznesenia. 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 589/2017 zo dňa 14. 06. 2017 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať materiál „Návrh na personálne zmeny 

v nadácii „Nadácia Bratislava“. 


