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NÁVRH UZNESENIA
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

návrh na vymenovanie Mgr. Ing. Michala Radosu za riaditeľa neziskovej organizácie
Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., so sídlom: Záporožská 5, 851 01 Bratislava,
IČO: 36 077 780

B.

poveruje

primátora hlavného mesta SR Bratislavy navrhnúť správnej rade Spoločnosti pre rozvoj
bývania v Bratislave, n.o. na zvolenie Mgr. Ing. Michala Radosu za riaditeľa organizácie.

Dôvodová správa
Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o. (ďalej len „Spoločnosť“)
bola založená podľa ust. § 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 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.
V zmysle Štatútu sú orgánmi Spoločnosti správna rada, dozorná rada a riaditeľ, pričom
správna rada má 9 členov a dozorná rada 7 členov. Riaditeľa Spoločnosti v zmysle čl. 6 ods. 2
písm. g) Štatútu volí a odvoláva správna rada na základe návrhu zakladateľa.
V súlade s ust. § 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.
Nakoľko súčasná riaditeľka Spoločnosti Ing. Eva Hulalová sa vzdala funkcie riaditeľky,
správna rada je v zmysle čl. 7 ods. 5 písm. d) Štatútu povinná ju odvolať.
Dňa 11.11.2019 sa konalo zasadnutie správnej rady Spoločnosti, na ktorom správna rada
prijala uznesenie, v zmysle ktorého odvoláva riaditeľku Ing. Evu Hulalovú z funkcie riaditeľky
Spoločnosti ku dňu prijatia uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
ktorým bude schválený nový dočasný riaditeľ organizácie a zároveň k tomuto dňu správna rada
Spoločnosti prijme rozhodnutie o voľbe nového dočasného riaditeľa. Dočasný riaditeľ bude
poverený vedením Spoločnosti do času, kedy bude prijaté konečné rozhodnutie o smerovaní
Spoločnosti.
V zmysle vyššie uvedeného sa navrhuje schváliť vymenovanie Mgr. Ing. Michala
Radosu za dočasného riaditeľa Spoločnosti.

