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Kód uzn: 21.2 

                     

NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. odvolanie p. Jarmily Tvrdej a p. Milana Černého z funkcie členov správnej rady neziskovej 

organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., so sídlom: Záporožská 5, 851 

01 Bratislava, IČO: 36 077 780 

 

2. vymenovanie p. Lucie Štasselovej, p. Lenky Antalovej Plavuchovej, p. Juraja Káčera a p. 

Romana Lamoša za členov správnej rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj 

bývania v Bratislave, n.o., so sídlom: Záporožská 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36 077 780 

 

3. vymenovanie p. Lucie Štasselovej za predsedu správnej rady neziskovej organizácie 

Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.  so sídlom Záporožská 5, 851 01 Bratislava, 

IČO: 36 077 780 

 

4. odvolanie p. Ľudmily Farkašovskej, p. Izabelly Jégh a p. Lucie Štasselovej z funkcie členov 

dozornej rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., so 

sídlom: Záporožská 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36 077 780 

 

5. vymenovanie p. Tomáša Korčeka, p. Sone Svoreňovej, p. Vladimíra Dolinaya, p. Alžbety 

Ožvaldovej a p. Gabriely Ferenčákovej za členov dozornej rady neziskovej organizácie 

Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., so sídlom: Záporožská 5, 851 01 

Bratislava, IČO: 36 077 780 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Dôvodová správa 
 

Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o. bola založená podľa § 5 zákona č. 

213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) Zakladacou listinou neziskovej organizácie (ďalej 

len „Zakladacia listina“) zo dňa 17.08.2004. Zakladatelia vydali v zmysle § 8 ods. 1 Zákona 

Štatút neziskovej organizácie (ďalej len „Štatút“) zo dňa 17.08.2004, ktorý upravuje 

podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení neziskovej organizácie ako aj o 

možnostiach jej zrušenia. 

 

V zmysle Štatútu sú orgánmi spoločnosti správna rada, dozorná rada a riaditeľ, pričom 

správna rada má mať 9 členov a dozorná rada 7 členov. Hlavné mesto SR Bratislava v zmysle 

Štatútu menuje do správnej rady 6 členov a do dozornej rady 5 členov (zvyšných členov menuje 

druhý zakladateľ SRBB – ČSOB, a.s.). 

 

V súčasnosti má hlavné mesto SR Bratislava v správnej rade SRBB zvolených 2 členov, 

a to p. Milana Černého a p. Jarmilu Tvrdú. Ostatní nominanti mesta, ktorí boli zvolení do 

správnej rady Uznesením MsZ č. 237/2015 zo dňa 24.09.2015, sa vzdali členstva v správnej 

rade (p. Žitný ku dňu 21.03.2019, p. Kríž ku dňu 06.10.2016 a p. Skokanová ku dňu 

10.02.2017).  

 

V dozornej rade SRBB má hlavné mesto SR Bratislava zvolených 3 členov: p. Ľudmilu 

Farkašovskú, p. Izabellu Jégh a p. Luciu Štasselovú. 

 

Podľa čl. 6, bod 3 Štatútu členov správnej rady menujú a odvolávajú zakladatelia 

a v zmysle čl. 8, bod 4 Štatútu členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada. 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 právnických osôb s majetkovou účasťou 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy medzi kompetencie vyhradené mestskému 

zastupiteľstvu.  

 

V zmysle vyššie uvedeného sa navrhuje odvolať súčasných zástupcov mesta v správnej 

rade a dozornej rade Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislava, n.o. a zároveň schváliť 

vymenovanie šiestich (6) členov správnej rady a päť (5) členov dozornej rady. Zároveň je 

potrebné schváliť predsedu správnej rady SRBB. 

 
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 Doplnenie zástupcov hlavného mesta SR 

Bratislavy do správnej rady a dozornej rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre 

rozvoj bývania v Bratislave, n.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Výpis  

zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   
konaného dňa 08.04.2019 

___________________________________________________________________________ 
 
k bodu  
Doplnenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do správnej rady a dozornej rady neziskovej 
organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o.  
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta prerokovala návrh na 
doplnenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do správnej rady a dozornej rady neziskovej 
organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., bez prijatia uznesenia. 

 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 08.04.2019 
 
 
 


