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Dôvodová správa 
 

 V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 1004/2017 zo dňa 20.11.2017 a poverenia č. 3/2018 zo dňa 21.2.2018 bola 

útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v období od 

22.02.2018 do 14.05.2018 vykonávaná kontrola finančných dôsledkov nekonania vo veci 

zrušenia Spoločnosti pre rozvoj bývania, n. o., a určenie zodpovedných osôb za prípadné škody. 

Zo záverov vykonanej kontroly uvedených v správe útvaru mestského kontrolóra hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2018 vyplýva, že útvar mestského kontrolóra 

považuje súčasný stav organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania, n. o. za neudržateľný a 

odporujúci zodpovednému hospodáreniu s majetkom mesta. Za zodpovedné v záujme 

eliminovať ďalšie straty na zvyšnom majetku Spoločnosti pre rozvoj bývania, n. o.  kontrola 

považuje urýchlené konanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy vo veci skladby správnej rady organizácie a konečné rozhodnutie mesta – ako 

zakladateľa - o budúcnosti Spoločnosti pre rozvoj bývania, n. o. 

 

Za uvedeným účelom boli v rámci správy z kontroly  útvarom mestského kontrolóra uložené 

nasledujúce opatrenia:  

 

 

1/ Doplniť zloženie zástupcov mesta v správnej rade a dozornej rade Spoločnosti pre rozvoj 

bývania v Bratislave, n.o. v zmysle jej platného štatútu. 

 

Zodpovedný: primátor       Termín: bezodkladne 

 

2/ Pripraviť návrh na zrušenie SRBB a predložiť ho na schválenie MsZ. 

 

Zodpovedný: primátor       Termín: bezodkladne 

 

3/ Upraviť výšku odmeny riaditeľky n. o. podľa skutočne vykonávanej práce. 

 

Zodpovedný: Správna rada SRBB, n. o.     Termín: bezodkladne 

 

4/ Previesť majetok zaúčtovaný na účte Obstarania dlhodobého hmotného majetku do majetku 

mesta. 

 

Zodpovedný: Správna rada SRBB, n.o.     Termín: bezodkladne 

 

5/ Previesť finančný zostatok po likvidácii SRBB, n.o. na zakladateľmi dohodnutú organizáciu 

v súlade s § 17, ods.3 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. 

 

Zodpovedný: likvidátor       Termín: bezodkladne 
 

 

K plneniu opatrení č. 1 a č. 2 uvádzame, že na rokovanie mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré je naplánované na deň 27.09.2018 je 

pripravený materiál týkajúci sa zrušenia neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania, 

n. o. spolu so správou o aktuálnom stave organizácie. V rámci tohto materiálu sa nachádza 



  

analýza súčasného stavu organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania, n. o. a zároveň aj analýza 

možností jej zrušenia spolu s uvedením konkrétnych krokov, ktoré treba za účelom zrušenia, 

likvidácie a následného zániku organizácie vykonať. Nakoľko základnou podmienkou pre 

zabezpečenie celého procesu zrušenia organizácie je riadne fungovanie správnej rady, súčasťou 

zmieňovaného materiálu jej aj návrh uznesenia pre doplnenie potrebného počtu členov správnej 

rady organizácie tak, aby tá mala plný počet členov predpokladaný štatútom organizácie 

a zároveň aj pre zvolenie osoby, ktorá bude zastávať funkciu likvidátora organizácie po tom 

ako správna rada na základe návrhu zakladateľa – hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v súlade so štatútom organizácie rozhodne o jej zrušení a vstupe do likvidácie. 

Pripravením predmetného materiálu a jeho predložením na rokovanie mestského zastupiteľstva 

teda došlo k splneniu opatrenia č. 2, pričom v prípade schválenia tohto materiálu mestským 

zastupiteľstvom dôjde aj k splneniu opatrenia č. 1. 

K plneniu opatrení č. 3 a č. 4 uvádzame, že sa zasadnutie správnej rady nepodarilo 

uskutočniť. 

K opatreniu č. 5 uvádzame, že toto nemohlo byť ku dňu prípravy tohto materiálu ešte 

splnené, nakoľko v prvom rade musí v zmysle opatrenia č. 1 v spojitosti s opatrením č. 2 

mestské zastupiteľstvo schváliť predložený materiál o zrušení organizácie Spoločnosť pre 

rozvoj bývania, n. o. vrátane dovolenia potrebného počtu členov správnej rady a schválenia 

osoby na post likvidátora. Následne na to musí správna rada na svojom zasadnutí hlasmi 

všetkých 9 členov odsúhlasiť zrušenie organizácie a jej vstup do likvidácie. Až potom môže 

byť likvidátor menovaný do svojej funkcie a následne zabezpečiť vykonanie likvidácie, pričom 

po jej skončení môže likvidačný zostatok v zmysle opatrenia č. 5 previesť na zakladateľmi 

dohodnutú organizáciu. 


