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NÁVRH  UZNESENIA 

 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

v obchodnej spoločnosti Halbart – Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO: 
31404693 

1. schvaľuje odvolanie 

zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy z predstavenstva obchodnej spoločnosti: 
Mgr. Martina Katriaka 

 
2. schvaľuje 

za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti: 
Ing. Miroslava Bialka 
 

3. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
valnému zhromaždeniu obchodnej spoločnosti Halbart – Slovakia a.s. predložiť návrh na odvolanie a 
voľbu zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve tejto spoločnosti podľa bodov 1 a 2 
tohto uznesenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 

Hlavné mesto SR Bratislava je jedným z akcionárov obchodnej spoločnosti Halbart – 
Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1,  814 99 Bratislava (s podielom 50%). 

 
Zástupcom hlavného mesta v predstavenstve bol vzhľadom na prevažujúcu agendu 

vždy vedúci oddelenia správy nehnuteľností, t.j. Ing. Mária Frindrichová od 7.11.2011 do 
3.8.2012, následne od 21.12.2012 Ing. Ivan Krištof, ktorý oznámil dňa 23. apríla 2014 
hlavnému mestu, že v súvislosti s ukončením pracovného pomeru na Magistráte hlavného 
mesta SR Bratislavy sa vzdáva funkcií v orgánoch právnických osôb, do ktorých bol zvolený 
ako zástupca hlavného mesta; teda o. i. aj funkcie člena predstavenstva spoločnosti Halbart – 
Slovakia a.s. Kvôli potrebe zachovať funkčnosť štatutárneho orgánu bol následne do funkcie 
člena predstavenstva zvolený vedúci oddelenia legislatívno-právneho Mgr. Martin Katriak 
s tým, že sa jedná o dočasné riešenie, a to do nástupu vedúceho oddelenia správy 
nehnuteľností. Nakoľko medzičasom sa vedúcim oddelenia správy nehnuteľností stal Ing. 
Miroslav Bialko, obsahom tohto materiálu je návrh na zrealizovanie personálnej zmeny 
v predstavenstve spoločnosti Halbart – Slovakia a.s.  

 
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 je Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 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 a mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta predmetný návrh na schválenie zmeny zástupcu hlavného mesta v predstavenstve 
uvedenej obchodnej spoločnosti. Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 68/2015 
zo dňa 16.4.2015 odporučila Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh 
v predloženom znení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve 
obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. 

kód uzn.: 7.4.2 
                                          7.4.9  

Uznesenie č. 68/2015 
     zo dňa 16. 04. 2015 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
v obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava,   
IČO 31404693, 

1. schváliť  

1.1 odvolanie Mgr. Martina Katriaka, zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy,                                   
z predstavenstva obchodnej spoločnosti, 

1.2 vymenovanie Ing. Miroslava Bialka za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy                         
v predstavenstve obchodnej spoločnosti. 

 
2. poveriť 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
predložiť valnému zhromaždeniu obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s., návrh                  
na odvolanie a voľbu zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve tejto 
spoločnosti podľa bodu 1 tohto uznesenia. 

 
 








