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Kód uznesenia: 7.4.2. 

        21.3. 

 

Návrh uznesenia 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

 

schvaľuje 

 

 

Mgr. Jána Slimáka, referenta oddelenia stratégie a projektov Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy, za člena dozornej rady združenia Slovenský dom Centrope, Slovak House of 

Centrope so sídlom v Bratislave.  



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Hlavné mesto SR Bratislava je riadnym členom záujmového združenia právnických osôb 

Slovenský dom Centrope, Slovak House of Centrope, v ktorom má už dlhodobo neobsadenú 

pozíciu člena Dozornej rady. Článok XIII platných stanov združenia zo 17.4.2018 znie: 

Čl. XIII. 

Dozorná rada 

1) Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý je oprávnený dozerať na všetku jeho činnosť. 

Dozorná rada je volená valným zhromaždením na obdobie 4 rokov. Skladá sa z 3 alebo 5 zástupcov 

riadnych členov združenia. Návrhy kandidátov na členov dozornej rady, predložené riadnymi členmi 

združenia predkladá predseda združenia valnému zhromaždeniu v písomnej forme. Členovia dozornej 

rady si zo svojho stredu volia predsedu, ktorý riadi jej činnosť a zvoláva ju podľa potreby. Člen dozornej 

rady nemá nárok na odmenu za výkon funkcie. V prípade, že sa predseda dozornej rady vzdá svojej 

funkcie alebo jeho funkcia zanikne inak, najneskôr do 3 mesiacov odo dňa vzniku tejto skutočnosti zvolá 

zasadnutie dozornej rady riaditeľ Kancelárie združenia za účelom voľby nového predsedu dozornej 

rady. 

2) Dozorná rada má najmä nasledujúce kompetencie a povinnosti: 

a) kontrolovať hospodárenie združenia a navrhovať opatrenia, 

b) vyjadrovať sa k rozpočtu na nasledujúci rok, 

c) kontrolovať plnenie uznesení valného zhromaždenia združenia, 

d) má právo nahliadať do všetkých dokladov združenia, 

e) preskúmavať všetky účty, 

f) vyjadrovať sa k správe o výsledkoch hospodárenia za uplynulý rok a to najneskôr do 31. 3. 

daného kalendárneho roka. 

3) Dozorná rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie 

dozornej rady je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov dozornej rady. 

 

Podľa informácií riaditeľky združenia Tatiany Mikušovej je dozorná rada združenia dlhodobo 

nefunkčná, nakoľko sú v nej nominovaní iba dvaja zástupcovia – zástupcovia Bratislavského 

samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja. Posledným schváleným 

zástupcom hlavného mesta v dozornej rade bol vtedajší poslanec MsZ Sven Šovčík, 

nominovaný Mestským zastupiteľstvom dňa 30.1.2014. P. Šovčík však nikdy nebol schválený 

valným zhromaždením za člena dozornej rady, preto mu funkcia člena dozornej rady 

nevznikla. 

Vzhľadom na to, že materiál „Návrh na vystúpenie zo záujmového združenia právnických osôb 

Slovenský dom Centrope“ bol stiahnutý z rokovania Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR 

Bratislavy dňa 28.3.2019, preto navrhujeme obsadiť pozíciu člena dozornej rady združenia. 

Návrh na ukončenie členstva bude podľa požiadavky Mestského zastupiteľstva opätovne 

predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva v novembri, spolu s odpočtom aktivít, ktoré 

združenie pre hlavné mesto a v spolupráci s ním v tomto období vykonalo.  

Materiál je predkladaný Mestskému zastupiteľstvu na základe § 11 ods. 5 písm. i zák. zák. č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a čl. 7 ods. 6 písm. i Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy, podľa ktorého je mestskému zastupiteľstvu vyhradené zriaďovať, zrušovať a 

kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie celomestského charakteru a na návrh 

primátora vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a 

iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, 

ako aj schvaľovať majetkovú účasť v inej  právnickej osobe. 



Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 35/2019 zo dňa 11. 04. 2019 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh na schválenie člena Dozornej rady v 

združení Slovenský dom Centrope, Slovak House of Centrope za hlavné mesto SR 

Bratislavu 

 



Výpis 
zo zápisnice č. 3 

zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ 
zo dňa 2. 4. 2019 

 
 
 

K bodu 4 
Rôzne 
 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu Bratislavy schváliť Mgr. Jána Slimáka, referenta oddelenia stratégie 
a projektov Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, za člena dozornej rady združenia 
Slovenský dom Centrope so sídlom v Bratislave. 
 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu: Ing. Zuzana Abelovská, v. r. Ing. Soňa Svoreňová, v. r.  
              tajomníčka komisie    predsedníčka komisie 
 
 
 
V Bratislave, 2. 4. 2019 
 
 
 
 
 
 
 


