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                    7.4.9 

 

NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. vymenovanie JUDr. Ivany Ozábalovej, Mgr. Tomáša Szaba a ............................................. 

za členov predstavenstva obchodnej spoločnosti Halbart–Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne 

nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 31 404 693 

 

 

2. vymenovanie Mgr. Rastislava Tešoviča a Igora Polakoviča za členov dozornej rady 

obchodnej spoločnosti Halbart–Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1,                                 

814 99 Bratislava, IČO: 31 404 693.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dôvodová správa 

 

Obchodná spoločnosť Halbart-Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1,                          

814 99 Bratislava, IČO: 31 40 4693, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 945/B (ďalej len „spoločnosť“), bola založená v roku 1994. 

Akcionármi spoločnosti sú hlavné mesto SR Bratislava a belgický štátny občan Fernand 

Halbart. Výška základného imania spoločnosti je 335.320.- EUR. Základné imanie je 

rozdelené na 202 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, z ktorých každá akcia 

má menovitú hodnotu 1 660.-EUR.  

 

V zmysle platného znenia stanov spoločnosti Halbart–Slovakia a.s. má mať 

predstavenstvo celkovo  piatich členov (článok 12 ods. 3 stanov) a dozorná rada troch členov 

(článok 13 ods. 3 stanov). V dôsledku zániku funkcií členov predstavenstva (uplynutím 

funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie) má aktuálne predstavenstvo spoločnosti len jedného 

člena - p. Ing. Šetinu, ktorý je nominantom druhého akcionára p. Halbarta. Z rovnakých 

dôvodov došlo k zániku funkcie aj všetkým členom dozornej rady. Aktuálny počet členov 

dozornej rady je nula. 

 

Voľba členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti patrí do pôsobnosti valného 

zhromaždenia spoločnosti. Hlasovacie práva hlavného mesta ako akcionára spoločnosti 

Halbart-Slovakia a.s. vykonáva v zmysle platných právnych predpisov primátor hlavného 

mesta. Uvedené oprávnenie uplatňuje primátor samostatne, okrem prípadov výslovne 

uvedených v zákone, Štatúte a Všeobecne záväznom nariadení č. 18/2011 o  zásadách 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V súlade s § 11 

ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

v spojení s § 17 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

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

republiky Bratislavy patrí schvaľovanie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností s majetkovou 

účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy medzi kompetencie vyhradené 

mestskému zastupiteľstvu. Z uvedeného dôvodu je preto pred tým, ako primátor hlavného 

mesta na valnom zhromaždení rozhodne o zvolení členov predstavenstva a dozornej rady, 

potrebné predošlé schválenie osôb na tieto pozície v mestskom zastupiteľstve. V nadväznosti 

na vyššie  uvedené je predkladaný tento materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva, 

predmetom ktorého je návrh na schválenie jednotlivých nominantov do funkcií členov 

predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Halbart–Slovakia a.s.  

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava môže nominovať do predstavenstva 

spoločnosti Halbart–Slovakia a.s. troch svojich zástupcov a do dozornej rady dvoch 

zástupcov. 

 

Upozorňujeme, že v momentálnej situácii je konanie predstavenstva obmedzené, 

nakoľko v zmysle stanov a informácií, zapísaných v obchodnom registri Slovenskej 

republiky, môžu v mene spoločnosti konať minimálne dvaja členovia predstavenstva 

spoločne.  Z dôvodu nedostatku členov je znemožnené taktiež fungovanie dozornej rady, 

ktorá nemá žiadneho člena. Dozorná rada sa z uvedeného dôvodu nemôže uznášať a plniť tak 

svoju funkciu danú zákonom a stanovami spoločnosti. Nakoľko dozorná rada spoločnosti 

nemá ani jedného člena,  jedná sa o situáciu, kedy spoločnosť nemá de iure ustanovený 

samotný orgán   – dozornú radu, ktorá je v prípade akciovej spoločnosti povinne zriaďovaným 

orgánom. Z uvedeného dôvodu je preto nevyhnutné zabezpečiť doplnenie chýbajúcich členov 

predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Halbart–Slovakia a.s. ich schválením v mestskom 

zastupiteľstve a následným zvolením valným zhromaždením spoločnosti. 



  
Výpis  

zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   
konaného dňa 18.2.2019 

___________________________________________________________________________ 
 
 
k bodu  
Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do predstavenstva 
a dozornej rady obchodnej spoločnosti Halbart–Slovakia a.s 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ prerokovať  
 
1.vymenovanie JUDr. Ivany Ozábalovej, Mgr. Tomáša Szaba a Ing. Jarmily Kleisovej za členov 
predstavenstva obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1,  
814 99 Bratislava, IČO: 31 404 693 
 
2.vymenovanbie .......................a.........................za členov dozornej rady obchodnej spoločnosti 
Halbart-Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 31 404 693 
 
3. pokúsiť sa zvoliť členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s., z radov 
poslancov 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 18.02.2019 
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1.9.2.Kód uzn.:

Návrh na zvolanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa
07. 03. 2019

Uznesenie 17/2019
zo dňa 21.02.2019

Mestská rada po prerokovaní materiálu
 

berie na vedomie

návrh na zvolanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 03. 2019.

- - -

Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy
07. 03. 2019

Uznesenie 18/2019
zo dňa 21.02.2019

Mestská rada
 

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

prerokovať:
1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave,
k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2565/65, mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
2. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú.
Rača, parc. č. 3150/12 a parc. č. 3150/13, spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom v Bratislave
3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave,
k. ú. Jarovce, parc. č. 870/1, spoločnosti DCJ, s.r.o. so sídlom v Bratislave
4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave,
k ú. Petržalka, parc. č. 4375/3, na rekonštrukciu kontajnerového stojiska
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5. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Tomanova
ulica, k. ú. Vajnory, parc. č. 1942/4, Zuzane Kováčikovej a Rastislavovi Kováčikovi
6. Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa
31. 05. 2018 v znení dodatku č. 1, Lucii Petrášovej so sídlom v Seredi
7. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 a parc. č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech spoločnosti
TEBI, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
8. Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby – vjazdu na pozemku registra
„E“ v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc.
č. 297/5, v prospech Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely Augustínovej, ako budúcich oprávnených z vecného
bremena
9. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom
na Plickovej 4, uznesenia č. 572/2016 zo dňa 29. 06. 2016 – 30. 06. 2016, ktorým schválilo prevod
spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Blagoevovej 10 a uznesenia č. 934/2017 zo dňa 27. 09.
2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Hlaváčikovej 35
10. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa
24. – 25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom
Veternicová 9, č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku
pod bytovým domom Baltská 1
11. Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
č. 879/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým
domom Hlaváčikova 24
12. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8,
10, 12, Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, J. C. Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18,
Mamateyova 12, Nám. hraničiarov 7, Holíčska 7, vlastníkom bytov
13. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Gregorovej 2, 6, 12, Papraďová
3, Majerníkova 34A, Beňovského 16, Tranovského 30, Studenohorská 50, Markova 13, Farského 16,
Jungmannova 8, Gercenova 7, Gercenova 9, Černyševského 29, Romanova 42, Gessayova 16, Blagoevova 2,
Blagoevova 10, Znievska 1, vlastníkom bytov
14. Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v IDS BK v roku
2018 ako plnenie uznesenia č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 04. 2018
15. Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do predstavenstva a dozornej rady
obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s.
16. Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3,
Bratislava
17. Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava
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Bratislava dňa Ing. arch. Matúš Vallo

primátor

v zastúpení Ing. Tatiana Kratochvílová

prvá námestníčka primátora

 

18. Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR
Bratislava
19. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9
ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov

- - -


