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NÁVRH  UZNESENIA 

 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

vzdanie sa funkcie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom 
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35732881, Mgr. Vladimíra Kuboviča. 

 
B. schvaľuje 

za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej spoločnosti METRO Bratislava 
a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35732881: 
Mgr. Olivera Kríža. 
 

C. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne 
nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35732881, predložil návrh na voľbu zástupcu hlavného mesta SR 
Bratislavy za nového člena dozornej rady tejto spoločnosti podľa časti B. tohto uznesenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 

Hlavné mesto SR Bratislava je jedným z akcionárov obchodnej spoločnosti METRO 
Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35732881 (s podielom 66%).  

 
Zástupca hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade tejto obchodnej spoločnosti, 

Mgr. Vladimír Kubovič, oznámil dňa 13. apríla 2014, že z dôvodu vzniku 
štátnozamestnaneckého pomeru sa ku dňu 14.4.2014  vzdáva členstva a zároveň i funkcie 
podpredsedu v dozornej rade spoločnosti.  

 
Ak sa osoba, ktorá je jediným štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo 

členom dozornej rady spoločnosti, vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne 
smrťou alebo sa skončí inak, je príslušný orgán spoločnosti na základe ust. § 66 ods. 1 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov povinný do troch 
mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti. Podľa ustanovenia § 66 
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov je 
vzdanie sa funkcie člena dozornej rady účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je 
oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania 
sa funkcie. 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. 

 
Podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v zmysle 
čl. 7 ods. 6 písm. i) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 
1 až 6 je Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta vyhradené zakladať a zrušovať obchodné 
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných 
orgánov. Na základe ustanovenia § 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v prípade, že hlavné mesto vlastní cenné 
papiere, majetkové podiely alebo vklady v právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce 
z ich vlastníctva za hlavné mesto primátor hlavného mesta samostatne, pričom 
predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom sa vyžaduje v prípadoch 
vymenovania členov štatutárnych a kontrolných orgánov, mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
zástupcov hlavného mesta do týchto orgánov. 

 
Vzhľadom na túto právnu úpravu predkladáme mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta predmetný návrh na schválenie nového zástupcu hlavného mesta v dozornej rade 
spoločnosti METRO Bratislava a.s. Navrhovaným zástupcom hlavného mesta je Mgr. Oliver 
Kríž, poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
 
 



Mgr. Vladimír Kubovič Bratislava

METRO Bratislava a.s.
Muchovo nám. 12

852 71 Bratislava

Vec: Oznámenie o vzdaní sa členstva v Dozornej rade

Oznamujem Vám, že z dôvodu vzniku štátnozamestnaneckého pomeru sa ku dňu
14.4.2014 vzdávam členstva a zároveň i funkcie podpredsedu v Dozornej rade akciovej
spoločnosti METRO Bratislava a.s.

S pozdravom

V Bratislave, 13.4.2014
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