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Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
Informáciu o neziskovej organizácii Spoločnosť pre rozvoj bývania a prípadnej možnosti jej
zrušenia, zlúčenia alebo presunu kompetencií na inú neziskovú spoločnosť v zmysle uznesenia
č.867/2017 bod 8, Mestského zastupiteľstva.
B. žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy rokovať so zakladateľom, Československou obchodnou
bankou,a.s., o zrušení Spoločnosti pre rozvoj bývania n.o.
T: 31. 03. 2018
Následne žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy predložiť na prerokovanie mestskému
zastupiteľstvu kompletný materiál týkajúci sa zrušenia neziskovej organizácie Spoločnosť pre
rozvoj bývania n.o.

T: 31. 03. 2018

2. Dôvodová správa
Tento materiál je predkladaný v zmysle splnenia uznesenia MsZ č.867/2017 bod 8:
„ Správna rada predloží na rokovanie MsZ do 30.06.2017 analýzu odôvodniteľnosti existencie
SRBB,n.o. a prípadnej možnosti jej zrušenia, zlúčenia alebo presunu kompetencií na inú neziskovú
spoločnosť.

3. Súhrnná retrospektíva spoločnosti a jej aktivity
dátum vzniku:
zakladatelia:
účel vzniku:

31.8.2004
Hlavné mesto Bratislava a ISTROBANKA, a.s. (teraz ČSOB, a.s)
vytvárať komerčnou činnosťou vlastné zdroje pre neziskovú zložku činnosti
v oblasti bývania.

vklad zakladateľov:
orgány spoločnosti:

Zrealizované komerčné projekty :
• 2006-2008 Bytový dom na Humenskom námestí v Bratislave - Petržalke
Stavba so 64 bytovými jednotkami a 4 nebytovými priestormi Všetky byty a nebytové priestory
boli odpredané do osobného vlastníctva. Zisk z predaja bytov po zdanení : 686 253,- €
• 2007 Polyfunkčného bytového domu na ul. Priekopy-Ružinov
Stavba 8 bytového polyfunkčného domu na ul. Priekopy v Bratislave. Projekt s pozemkom a
vydaným stavebným povolením spoločnosť na základe rozhodnutia Správnej rady v roku 2007
predala.Zisk z predaja projektu : 99.582,- €
• 2008-2010 Bytový dom na Osuského ulici v Bratislave – Petržalke
Stavba so 60 bytmi, priestormi pre občiansku vybavenosť na 1.NP a so 44 podzemnými státiami
pre motorové vozidlá. Zisk z predaja bytov, nebyt.priestorov a garáži : 512.640,- €
• 2010-2011 Bytový dom na Solivarskej ul.-Ružinov
V roku 2011 mal komerčný projekt výstavby Bytového domu v Bratislave-Ružinove na Solivarskej
ulici s 12 bytovými jednotkami na pozemku o výmere 1087 m2 vydané právoplatné stavebné
povolenie. Kúpna cena projektu vrátane pozemku bola v roku 2010 796 000,- €. Indikatívny
prísľub Dexia Banky a.s. na poskytnutie úveru na realizáciu výstavby, z dôvodu zmien v
predmetnej banke (zmeny majiteľa – Prima banka) zobrala späť a od ponuky na poskytnutie úveru
odstúpila. ČSOB a.s. ako spoluzakladateľ spoločnosti podmienila poskytnutie úveru zmenou
projektu veľkometrážnych bytov na väčší počet menších bytov pri zachovaní pôvodnej podlažnosti
a pôvodného objemu stavby. Túto zmenu sa napriek opakovaným rokovaniam na mestskej časti
Bratislava - Ružinov nepodarilo odsúhlasiť. SRBB, n.o. pri týchto rokovaniach navrhovala
prípadnú zmenu na výstavbu nájomného bývania, alebo zámenu za iný pozemok. Nakoľko
spoločnosť nemohla bez úveru dofinancovať výstavbu projektu, po rozhodnutí Správnej rady
projekt aj s pozemkom predala koncom roka 2011 za maximálnu ponúknutú cenu 440.000,- €.
Strata z predaja projektu : 356.000,- €
•

2012-Nájomný bytový dom Rača na Pasekách

5 podlažný objekt. V 1.PP bude podzemná garáž a na 1. až 4.NP bude 24 bytov. Spoločnosť podala
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, ku ktorému doložila súhlasné
stanoviská všetkých dotknutých orgánov vrátane súhlasov vlastníka a správcu pozemkov
k realizácii stavby a Mestská časť Rača začala v decembri 2013 konanie o umiestnení stavby.
V konaní o umiestnení stavby boli podané námietky a petícia obyvateľov z lokality ul. Na
Pasekách proti výstavbe, ktorí sa obávajú negatívnych vplyvov výstavby v ich okolí. Hoci všetky
komisie Mestskej časti Rača na svojich zasadnutiach v roku 2012 prerokovali štúdiu bez
pripomienok a odporu a uložili starostovi mestskej časti rokovať o spolupráci, Miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Rača na svojom zasadnutí vo februári 2014 neschválilo spoluprácu
Mestskej časti Rača s našou spoločnosťou na výstavbe Nájomného bytového domu formou
prenájmu pozemku, čím zablokovali ďalšie etapy prípravy výstavby.
Plánovaná výstavba je na pozemku zverenom MČ Rača.
Doteraz vynaložené finančné prostriedky: 52.500 €

•

2012-Nájomný bytový dom Vrakuňa

Bytový dom je navrhnutý ako 6 podlažný objekt. V 1.PP bude podzemná garáž, na 1 až 5.NP bude
61 bytov. Podobne ako v Rači, aj obyvatelia Vrakune podali petíciu proti výstavbe nájomného
bytového domu. Po viacerých verejných prerokovaniach s občanmi Vrakune, Miestne
zastupiteľstvo Vrakune súhlasilo s výstavbou s podmienkou, zapracovať do realizačného návrhu
stavby umiestnenie absentujúcej občianskej vybavenosti v dotknutom území.
Predpokladaný náklad na obstaranie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť celkom :
123.000,- €, z toho už zrealizované v hodnote76.000 €
Spoločnosť na základe splnomocnenia Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa zabezpečovala
povolenie na odstránenie stavby bývalého nákupného centra, ako aj jej odstránenie, ktoré bolo
ukončené v apríli 2015. Zároveň vykonávame aj činnosti spojené s povolením a realizáciou
výstavby Nájomného bytového domu.
Celkové náklady na odstránenie stavby vrátane projektovej dokumentácie predstavujú sumu
137.250,- €.
•

2011 -Obstaranie náhradných nájomných bytov :

27.10.2011 prijalo uznesenie, v ktorom poveruje primátora, aby bezodkladne začal spolupracovať
so Spoločnosťou pre rozvoj bývania v Bratislave na konkrétnych krokoch, aby dôkladne pripravili
hlavné mesto SR Bratislavu na úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytnutí
dotácií na obstaranie nájomných bytov (Uznesenie č. 320/2011).
Vzájomná spolupráca Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave n.o. a Hlavného mesta pri
obstarávaní nájomných bytov sa realizovala na základe uzavretej Mandátnej zmluvy, uzatvorenej
11.11.2013.
Keďže spoločnosť nedisponovala žiadnym pozemkom, na ktorom by sa predmetná výstavba
mohla realizovať, spoločnosť sa v zmysle poverenia orientovala na vyhľadávanie vhodných
externých lokalít. Ako najvhodnejšia sa javila lokalita „MATADOR“ v mestskej časti Bratislava –
Petržalka, kde by bolo možné zrealizovať spolu cca 270 bytov v 5 bytových domoch. Napriek tomu
že sa uvedená lokalita stretla po medializácie so silným odporom dotknutého obyvateľstva,
uvedená lokalita sa v súčasnosti postupne samovoľne reprofiluje na zónu so zmiešanými funkciami
bez využitia pre náhradné nájomné byty.

4. Orgány spoločnosti
Za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v správnej rade organizácie:
PaeDr. Oliver Kríž, predseda sa vzdal funkcie dňa 06.10.2016
Ing. Milan Černý,
Mgr. Ivana Skokanová, sa vzdala funkcie 20.02.2017
Ing. Jarmila Tvrdá,
Mgr. Rastislav Žitný, sa vzdal funkcie dňa 21.03.2016
Ing. Tomáš Korauš PhD,
Ing. Rastislav Žiačik,
Mgr. Peter Leška.
za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade organizácie:
Mgr. Ľudmila Farkašovská,
Izabela Jégh,

Ing.arch. Lucia Štasselová.
K naplneniu uznesenia z 24.09.2015 došlo na zasadaní 10.02.2016.
Vzhľadom na vyššie uvedené Spoločnosť pre rozvoj bývania nemá momentálne predsedu a ani
podpredsedu správnej rady.
• V zmylse platnej zakladacej listiny: „členov správnej rady neziskovej organizácie
vymenovali zakladatelia. Kandidáta na predsedu správnej rady navrhujú zakladatelia a
schvaľuje správna rada.“

5. Zamestnanci.
V zhľadom k obmedzeným možnostiam spoločnosti ďaľej poskytovať súčinnosť pri výstavbe
nájomných bytov, nedopĺňaní počtu členov správnej a dozornej rady a žiadosti riaditeľky
spoločnosti Ing. Evy Hulalovej so vzdaním sa funkcie riaditeĺky spoločnosti SRBB, n.o.
Ing. Eva Hulalová – riaditeľka, predloženie vzdanie sa funkcie: 1.7.2015
Ing. Tomáš Mikuš – zástupca riaditeľa, ukončenie pracovného pomeru: 31. 1. 2017
Ing. Zuzana Sviteková – administratívna pracovníčka, ukončenie pracovného pomeru: 31. 1. 2017
•

V zmysle platného štátútu spoločnosti:“správna rada volí a odvoláva riaditeľa a členov
dozornej rady na návrh zakladateľa“

6. Prijaté uznesenia správnej rady a stanoviská
Správna rada na svojom zasadnutí 10.02.2016 prijala uznesenie na zabezpečenie právneho
stanoviska k zrušeniu resp zlúčeniu spoločnosti (viď príloha č.1 a č.2)
Správna rada hlasovaním per rollam 23.3.2016 odsúhlasila návrhnúť po prevedení majetku
na hlavné mesto zrušiť SRBB n.o.
Následne sa SRBB n.o začala v zmysle uznesenia správnej rady zaoberať možnosťou presunutia
majetku na zriaďovateľa Hlavné mesto Bratislava za jedno 1Euro. Táto možnosť je prípustná z
účtovného hľadiska iba v prípade ak spoločnosť resp nadobúdateľ vyrovná rozdiel DPH medzi
nadobúdajúcou a predávajúcou cenou. ( viď príloha č.3)
V zmysle predchádzajúcich udalostí SRBB n.o. požiadala o stanovisko minoritného zakladateľa
ČSOB a.s. z ktorého vyplýva že minoritný zakladateľ prevedenie majetku spoločnosti SRBB n.o.
na hlavné mesto nepovažuje za zákonné a deklaruje ochotu podporiť:
a.) zlúčenie neziskovej organizácie s inou neziskovou organizáciou alebo nadáciou
b.) zmenu štatútu neziskovej organizácie tak, že práva zakladateľa ostanú len Hlavnému
mestu SR Bratislave. (viď príloha č.4)

7. Výročná správa Spoločnosti pre rozvoj bývania 2016
Nezisková organizácia Spoločnosť pre rozvoj bývania poslala všetkým členom správnej rady
uznesenie na hlasovanie per rollam o schválení účtovnej závierky za rok 2016, ktorá z dôvodu
nefunkčnej správnej rady a neúplnej dozornej rady nebola schválená. (viď. príloha č. 5)

8. Záver
Spoločnosť SRBB n.o., toho času nedisponuje funkčnou správnou radou a ani úplnou dozornou
radou. Kedže SRBB n.o., nie je vlastníkom vhodných pozemkov ani kapitálu pre výstavbu
náhradných bytov je možné považovať odporúčanie správnej rady zo dňa 23.03.2016 ako vhodné.

Možnosti zrušenia neziskovej organizácie :
Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.
stručná právna analýza

Na základe požiadavky správnej rady Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.,
predkladám týmto stručnú analýzu za danej situácie relevantných možných postupov v prípade
ukončenia činnosti organizácie:
V procese prípadného ukončenia činnosti neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania
v Bratislave, n. o. je potrebné rozlišovať dva základné momenty: zrušenie organizácie, ktoré bude
v tomto prípade aktom prejavu vôle členov správnej rady a zánik organizácie, ku ktorému
dochádza výmazom organizácie z registra neziskových organizácií.
Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej
organizácie sa použijú ustanovenia Štatútu neziskovej organizácie, zákona č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších
predpisov, primerane tiež Obchodného zákonníka (ustanovenia o zrušení a zániku obchodných
spoločnosti, pokiaľ zákon o neziskových organizáciách ako osobitný právny predpis neustanovuje
inak).
Zrušenie neziskovej organizácie
V zmysle § 14 písm. b/ a c/ zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ako aj Štatútu
SRBB, n.o. (článok 13 ods. 1 písm. b/ a c/), nezisková organizácia sa môže zrušiť okrem iného tiež:
•

dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom,
keď bolo toto rozhodnutie prijaté,

•

rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie.

Ďalšie dôvody pre zrušenie neziskovej organizácie považujem v súčasnosti v súvislosti s aktuálny
stavom SRBB, n.o. za irelevantné.
Neziskovú organizáciu možno zrušiť v zákonom a Štatútom definovaných prípadoch a za splnenia
zákonom a Štatútom upraveného procesného postupu.
K zrušeniu neziskovej organizácie môže prísť v zásade dvoma spôsobmi:
s likvidáciou alebo bez likvidácie.

1/ Zrušenie neziskovej organizácie bez likvidácie:
Podľa § 16 ods. 1 zákona a § 6 ods. 2 písm. e/ Štatútu správna rada môže rozhodnúť o zlúčení
alebo splynutí neziskovej organizácie iba s inou neziskovou organizáciou.

V zmysle článku § 6 ods. 9 Štatútu na platnosť takéhoto rozhodnutia sa vyžaduje súhlas všetkých
členov správnej rady. Proces teda musia odsúhlasiť, prostredníctvom svojich zástupcov v správnej
rade, obidvaja zakladatelia – tak Hlavné mesto SR Bratislava ako aj ČSOB, a.s. (ako právny
nástupca ISTROBANKA a.s.).
Medzi splynutím a zlúčením neziskových organizácií je základný rozdiel spočívajúci v charaktere
nástupníckej neziskovej organizácie. Zlúčením dochádza k zániku neziskovej organizácie, ktorej
majetok prechádza na inú už existujúcu neziskovú organizáciu. Naopak, splynutím zanikajú dve
alebo viaceré neziskové organizácie a na ich miesto nastupuje novozaložená nezisková organizácia,
ktorá vystupuje ako právny nástupca zanikajúcich neziskových organizácií.
Podľa § 16 ods. 2 zákona pri zlúčení prechádza majetok zrušenej neziskovej organizácie na
neziskovú organizáciu alebo nadáciu, s ktorou sa nezisková organizácia zlúčila. Nie je možné
vyčleniť určitú časť majetku na vydanie zakladateľom pôvodnej neziskovej organizácie.
Podľa § 16 ods. 3 zákona pri splynutí prechádza majetok neziskovej organizácie na neziskovú
organizáciu alebo nadáciu vzniknutú splynutím.
Ak správna rada rozhodne o zlúčení neziskovej organizácie s inou neziskovou organizáciou
zmeny, ktoré zo zlúčenia vyplývajú oznámi riaditeľ ostávajúcej neziskovej organizácie
registrovému úradu do 7 dní a predloží:
- návrh na zápis zmien údajov v registri (pokiaľ zmeny, ktoré zo zlúčenia vyplývajú sú predmetom
zápisu do registra), inak návrh na výmaz neziskovej organizácie, ktorá sa zlúčením ruší,
- rozhodnutie správnej rady zrušenej neziskovej organizácie (zápisnica + uznesenie + prezenčná
listina),
- rozhodnutie správnej rady ostávajúcej neziskovej organizácie (zápisnica + uznesenie + prezenčná
listina),
- dohodu o zlúčení oboch neziskových organizácií,
- pokiaľ došlo k zmene údajov v registri aj správny poplatok vo výške 16,50 € v kolkových
známkach pre ostávajúcu neziskovú organizácia +
správny poplatok 33 € v kolkových známkach pre zrušujúcu sa neziskovú organizáciu,
- pokiaľ nedošlo k zmene údajov v registri a vykoná sa len výmaz zrušenej neziskovej organizácie
z registra, je potrebné pred zložiť správny poplatok vo výške 33,- € v kolkových známkach.
Správna rada môže rozhodnúť o splynutí neziskovej organizácie s inou neziskovou organizáciou.
Pri splynutí prechádza majetok neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu vzniknutú
splynutím. Zmeny, ktoré zo splynutia vyplývajú oznámi riaditeľ novovzniknutej neziskovej
organizácie registrovému úradu do 7 dní a predloží:
- úradne osvedčený návrh na zápis novovzniknutej neziskovej organizácie do registra,
- rozhodnutie správnej rady prvej zrušenej neziskovej organizácie (zápisnica + uznesenie +
prezenčná listina),
- rozhodnutie správnej rady druhej zrušenej neziskovej organizácie (zápisnica + uznesenie +
prezenčná listina),
- dohodu o splynutí oboch neziskových organizácií,
- správny poplatok vo výške 66 € v kolkových známkach pre zápis novovzniknutej neziskovú
organizácia do registra + správny poplatok
2/ Zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou:
O zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou ide vždy vtedy, ak imanie zrušovanej neziskovej
organizácie neprechádza na právneho nástupcu.

Podľa § 6 ods. 2 písm. e/ Štatútu správna rada môže tiež rozhodnúť o zrušení neziskovej
organizácie.
Obdobne ako v prípade zlúčenia alebo splynutia, v zmysle článku § 6 ods. 9 Štatútu na platnosť
rozhodnutia o zrušení neziskovej organizácie sa vyžaduje súhlas všetkých členov správnej rady.
Proces teda musia odsúhlasiť, prostredníctvom svojich zástupcov v správnej rade, obidvaja
zakladatelia – tak Hlavné mesto SR Bratislava ako aj ČSOB, a.s. (ako právny nástupca
ISTROBANKA a.s.).
V prípade zrušenia neziskovej organizácie s likvidáciou sa postupuje primerane podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka, teda postupom podobným ako pri zrušení s likvidáciou
obchodnej spoločnosti s tým, že rozdiely výslovne upravuje zákon o neziskových organizáciách,
prípadne vyplývajú z rozdielnej povahy neziskovej organizácie ako právnickej osoby.
Kľúčový je fakt, že v zmysle §17 ods. 3 zákona likvidačný zostatok môže byť prevedený len
na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu. Nie je teda možné, aby likvidačný zostatok bol
vrátený zakladateľom, v tomto prípade Hlavnému mestu SR Bratislava a ČSOB, a.s.
Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.
Procesne, je potrebné postupovať nasledovne:
a) vstup do likvidácie:
Nezisková organizácia predloží registrovému úradu (Ministerstvu vnútra SR):
- návrh na zápis vstupu neziskovej organizácie do likvidácie, ktorý podáva predseda správnej
rady alebo správnou radou splnomocnená osoba,
- rozhodnutie správnej rady o zrušení neziskovej organizácie s likvidáciou (zápisnica +
uznesenie + prezenčná listina),
- určenie likvidátora s uvedením jeho mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého
bydliska,
- správny poplatok vo výške 16,50 € v kolkových známkach.
b) výmaz z registra:
Nezisková organizácia predloží registrovému úradu (Ministerstvu vnútra SR) k výmazu z
registra:
- návrh na výmaz neziskovej organizácie z registra, ktorý podá likvidátor,
- konečnú správu o priebehu likvidácie,
- konečnú účtovnú závierku,
- doklad o tom, že likvidátor vstup organizácie do likvidácie zverejnil s výzvou, aby veritelia
organizácie a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne
iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace,
- doklad z príslušného daňového úradu, že organizácia nemá nedoplatky na daniach,
- v prípade, že organizácia mala zamestnancov, predloží doklad zo sociálnej poisťovne, že nemá
v tejto inštitúcii nedoplatky,
- potvrdenie z bankovej inštitúcie o zrušení účtu,
- oznámenie o mieste archivácie všetkých dokladov týkajúcich sa označenej neziskovej
organizácie,
- po odčítaní nákladov spojených s likvidáciou je potrebné predložiť v prípade likvidačného
zostatku potvrdenie z bankovej inštitúcie o prevode likvidačného zostatku na účet inej
neziskovej organizácie v súlade s cit. zákonom, zakladacou listinou a štatútom,

- správny poplatok vo výške 33,- € v kolkových známkach
Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky.
Záver:
1. Neziskovú organizáciu Spoločnosť pre rozvoj bývania, n. o. je možné
a/ zrušiť s likvidáciou alebo
b/ rozhodnúť o jej splynutí alebo zlúčením s inou neziskovou organizáciou alebo jej
rozdelení na viac neziskových organizácií.
2. Rozhodnutie podľa bodu 1. musí prijať správna rada hlasmi všetkých svojich členov,
teda proces musí odsúhlasiť Hl. mesto aj ČSOB, a.s.
3. Všetky vklady zakladateľov ako aj ďalší majetok musí byť prevedený na inú neziskovú organizáciu, či už titulom zrušenia SRBB, n.o. s likvidáciou, prípadne jej splynutia alebo zlúčenia s inou neziskovou organizáciou.
JUDr. Maroš Palik, advokát
Bratislava, 29.02.2016

Zápisnica zo zasadania
Správnej rady SRBB n. o. dňa 23.3.2016
Prítomní: PaedDr. Oliver Kríž , Ing. Jarmila Tvrdá, Mgr. Ivana Skokanová,
Hostia: Ing. arch. Lucia Štasselová
Návrh programu :
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Možnosti zrušenia spoločnosti - právna analýza
4. Ďalšie fungovanie SRBB
5. Rôzne
Bod 1.
Zasadanie otvoril PaedDr. Oliver Kríž. Konštatoval, že Správna rada nie je uznášania schopná
a preto sa prítomní dohodli, že o všetkých navrhovaných uzneseniach budú členovia SR hlasovať
formou per rollam.
Uznesenie 1.1.
Správna rada súhlasí s navrhovaným programom.
Uznesenie 1.2.
Správna rada súhlasí so predloženým znením zápisu zo zasadnutia dňa 10.2. 2016.

Bod 2.
PaedDr. Oliver Kríž konštatoval, že uznesenie 5.1. zo zasadania 10.2.2016 bolo splnené, členovia
SR dostali právne stanovisko k možnosti zrušenia SRBB, n. o. od právneho oddelenia magistrátu
i zmluvného právnika spoločnosti
K uzneseniu 6.1. predseda uviedol, že stanovisko ministerstva, sa dosial nepodarilo získať,
Zodpovedný architekt projektu vo Vrakuni poskytol informáciu, že nie všetky byty v zodpovedajú
požiadavkám pre zabezpečenie náhradného nájomného bývania.
Uznesenie 2.1.
Správna rada berie na vedomie, že uznesenie 5.1 z ostaného zasadania bolo splnené a uznesenie
6.1. bolo splnené čiastočne.

Bod 3.
Predseda SR podrobnejšie oboznámil prítomných s možným postupom pri ukončení činnosti
SRBB na základe predloženej právnej analýzy a konzultácii s pracovníkmi právneho oddelenia
magistrátu. Prítomní navrhovali čo najskoršie ukončenie činnosti SRBB, n.o po odpredaji majetku
hlavnému mestu.
Uznesenie 3.1.
Správna rada žiada riaditeľku spoločnosti o vyčíslenie hodnoty majetku neziskovej organizácie.
Uznesenie 3.2.
Správna rada navrhuje previesť všetok majetok spoločnosti na Hlavné mesto za 1 euro a žiada
o stanovisko magistrát hl. m. k tomuto úkonu.
Uznesenie 3.3.

Správna rada navrhuje zriaďovateľom po prevedení majetku spoločnosti na hlavné mesto,
zrušiť SRBB, n.o.

Bod 4.
Na zasadaní 10.2.2016 bolo prijaté uznesenie 2.1. o pôsobnosti riaditeľky do 31.3.2016. Keďže po
tomto dátume by bola činnosť spoločnosti paralyzovaná, SR požiadala riaditeľku, aby ostala vo
funkcii do začatia likvidácie spoločnosti.
Uznesenie 4.1.
SR mení uznesenie 2.1. zo zasadania 10.2.2016 na:
Správna rada berie na vedomie písomné vzdanie sa funkcie riaditeľky Ing. Evy Hulalovej
a odvoláva riaditeľku SRBB, n.o. ku dňu začatia likvidácie spoločnosti.

Dňa 23.3.2016

Výsledky hlasovania per rollam:
Hlasovalo 7 členov SR.
Uznesenie 1.1.
všetci ZA
Uznesenie 1.2.
všetci ZA
Uznesenie 2.1.
všetci ZA
Uznesenie 3.1.
všetci ZA
Uznesenie 3.2.
všetci ZA
Uznesenie 3.3.
ZA : 6
ZDRŽAL SA : 1
Uznesenie 4.1.
všetci ZA

PaedDr. Oliver Kríž v.r.
predseda Správnej rady

