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Návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
V spoločnosti Tehelné pole, a.s., so sídlom v Bratislave 
 
  

A. b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
1. vzdanie sa Doc. Ing. arch. Petra Gandla, PhD. z funkcie člena predstavenstva spoločnosti 

Tehelné pole, a.s., so sídlom v Bratislave 
2. vzdanie sa Michala Baranoviča z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Tehelné pole, 

a.s., so sídlom v Bratislave 
 

B. s ch v a ľ u j e  
 
1. za člena predstavenstva spoločnosti Tehelné pole, a.s. so sídlom v Bratislave ..................... 
 
2. za člena dozornej rady spoločnosti Tehelné pole, a.s., so sídlom v Bratislave 

........................... 
 

C. p o v e r u j e 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
 
predložiť valnému zhromaždeniu akciovej spoločnosti Tehelné pole, a. s. na jeho zasadnutí 
návrh v zmysle časti B. tohto uznesenia. 
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Dôvodová správa 
 

 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava je menšinovým akcionárom 
v spoločnosti Tehelné pole, a.s., v ktorej má svoje zastúpenie tak v predstavenstve ako aj 
v dozornej rade. Za vedenie spoločnosti zodpovedá v zmysle § 191 a nasl. Obchodného 
zákonníka predstavenstvo, ktoré je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť 
spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach 
spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného 
zhromaždenia alebo dozornej rady. V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen 
predstavenstva. Na platnosť právnych úkonov sa však vyžaduje podpis vždy dvoch členov 
predstavenstva spoločne alebo samostatný podpis predsedu predstavenstva. Na výkon 
pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti dohliada 
dozorná rada v zmysle § 197 a nasl. Obchodného zákonníka. Členovia dozornej rady sú 
oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a 
kontrolujú, či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi 
predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Štatutárny orgán aj kontrolný orgán 
sú oprávnené zvolať v prípade ak to vyžadujú záujmy spoločnosti valné zhromaždenie. 

 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava obdržalo dňa 6.4.2010 vzdanie sa 
funkcie člena predstavenstva spoločnosti Tehelné pole, a.s. Doc. Ing. arch. Petra Gandla, PhD 
a dňa 29.4.2010 vzdanie sa funkcie člena dozornej rady a predsedu dozornej rady Michala 
Baranoviča. Zánik funkcie člena orgánov spoločnosti bude účinný vznikom situácie, ktorú 
pripúšťa ust. § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka. Vzdanie sa funkcie bude účinné buď odo 
dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena 
orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie alebo ak orgán spoločnosti, ktorý je 
oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do 
troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého 
dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen 
orgánu spoločnosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho 
funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. 

 V uvedenom prípade Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava môže vziať vzdanie sa funkcie iba na vedomie.  

 Ak sa osoba, ktorá je členom orgánu spoločnosti, vzdá funkcie, je odvolaná alebo 
výkon jej funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí príslušný orgán spoločnosti do 
troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti. 

Podľa § 11 ods.5 písm. i) zák. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a čl. 7, 
bod 6, písm. i) Štatútu hlavného mesta je mestskému zastupiteľstvu vyhradená právomoc 
vykonávať najmä: zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie 
obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich ( riaditeľov ), zakladať 
a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich 
orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.  

Na základe uvedeného je potrebné, aby návrh personálnych zmien v spoločnosti bol 
prerokovaný mestským zastupiteľstvom, a boli schválení noví členovia orgánov spoločností 
ako zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy. 

Jednotliví takto schválení zástupcovia obce sa budú môcť svojej funkcie ujať po 
schválení na valných  zhromaždeniach jednotlivých obchodných spoločností. 



 4

 
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

OBCHODNÝ REGISTER 
NA INTERNETE 

 
Slovensky  | English  

  

 

 

 
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony ! 
 
Oddiel:  Sa  Vložka číslo:  3880/B 
 
Obchodné meno:  TEHELNÉ POLE, a.s.    (od: 23.05.2006) 

 

Sídlo:  Odbojárov 9  
Bratislava 831 04  

  (od: 23.05.2006) 

 

IČO:  36 361 666    (od: 23.05.2006) 
 

Deň zápisu:  23.05.2006    (od: 23.05.2006) 
 

Právna forma:  Akciová spoločnosť    (od: 23.05.2006) 
 

Predmet činnosti:  organizovanie športových, kultúrnych a 
spoločenských podujatí  

  (od: 23.05.2006) 

prevádzkovanie telovýchovných zariadení a 
zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu  

  (od: 23.05.2006) 

výroba, oprava, nastavovanie a požičiavanie 
športových zariadení, náradia, náčinia a 
športových potrieb  

  (od: 23.05.2006) 

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi (maloobchod)  

  (od: 23.05.2006) 

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  

  (od: 23.05.2006) 

sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej 
živnosti  

  (od: 23.05.2006) 

predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a 
priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, 
koktailov, piva, vína a destilátov,  

  (od: 23.05.2006) 

predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo 
upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých 
príloh ako aj bezmäsitých jedál  

  (od: 23.05.2006) 

predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na 
jej prípravu použijú priemyselne vyrábané 
koncentráty a mrazené krémy  

  (od: 23.05.2006) 

predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a 
polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích 
zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok  

  (od: 23.05.2006) 
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upratovacie práce    (od: 23.05.2006) 

vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti    (od: 23.05.2006) 

reklamná a propagačná činnosť    (od: 23.05.2006) 

organizovanie kurzov, školení a seminárov    (od: 23.05.2006) 

prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej 
živnosti  

  (od: 23.05.2006) 

obstarávanie služieb spojených so správou 
nehnuteľností  

  (od: 23.05.2006) 

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním 
iných než základných služieb spojených s 
prenájmom  

  (od: 23.05.2006) 

administratívne práce    (od: 23.05.2006) 

podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej 
živnosti  

  (od: 23.05.2006) 

faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti    (od: 23.05.2006) 

prieskum trhu a verejnej mienky    (od: 23.05.2006) 
 

Štatutárny orgán:  predstavenstvo    (od: 23.05.2006) 

Ing. Pavel Hollý - člen predstavenstva  
Strmý vŕšok 98  
Bratislava 841 06  
Vznik funkcie: 23.05.2006  

  (od: 23.05.2006) 

Doc. Ing. arch. PhD. Peter Gandl - člen 
predstavenstva  
Červeňova 13  
Bratislava 811 03  
Vznik funkcie: 03.04.2007  

  (od: 26.05.2007) 

Maroš Krajči - predseda  
Karloveská 12  
Bratislava 841 05  
Vznik funkcie: 09.07.2008  

  (od: 28.08.2008) 

 

Konanie menom 
spoločnosti:  

V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy 
dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo 
predseda predstavenstva samostatne a to tak, že k 
nadpísanému alebo vytlačenému obchodnému 
menu spoločnosti pripoja svoje podpisy s 
uvedením funkcie.  

  (od: 23.05.2006) 

 

Základné imanie:  33 200 EUR Rozsah splatenia: 33 200 EUR    (od: 01.10.2009) 
 

Počet, druh, 
podoba a 
menovitá hodnota 
akcií:  

Počet akcií: 10 kmeňové , listinné  
Menovitá hodnota jednej akcie: 3 320 EUR  

  (od: 01.10.2009) 

 

Dozorná rada:  Ing. Adriana Matysová - člen  
Líščie nivy 2  
Bratislava 821 08  
Vznik funkcie: 23.05.2006  

  (od: 23.05.2006) 



 6

Michal Baranovič  
Holíčska 6  
Bratislava 851 05  
Vznik funkcie: 03.04.2007  

  (od: 26.05.2007) 

RSDr. František Dej  
Bieloruská 17  
Bratislava 821 06  
Vznik funkcie: 03.04.2007  

  (od: 26.05.2007) 

 

Ďalšie právne 
skutočnosti:  

Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na 
upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 
27.04.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 
17/2006, Nz 16210/2006, NCRls 16091/2006 
podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

  (od: 23.05.2006) 

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia 
konaného dňa 9.7.2008.  

  (od: 28.08.2008) 

 

Dátum 
aktualizácie 
údajov: 

 19.05.2010 

Dátum výpisu:  20.05.2010 

 
O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa  

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla 
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Stránkové hodiny na registrových súdoch 

Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 

 
 


