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NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

  

A. berie na vedomie 

 

1. vzdanie sa Mgr. Rastislava Tešoviča funkcie člena a podpredsedu dozornej rady 

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom: 

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00492736, a funkcie člena dozornej rady 

obchodných spoločností METRO Bratislava a.s., so sídlom: Primaciálne nám. 1, 811 01 

Bratislava, IČO: 35732881, KSP, s.r.o., so sídlom: Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, 

IČO: 35847689 a Halbart-Slovakia a.s., so sídlom: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, 

IČO: 31404693 

 

2. vzdanie sa JUDr. Tomáša Korčeka funkcie člena a podpredsedu dozornej rady obchodnej 

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., so sídlom: Ivanská cesta 

22, 821 04 Bratislava IČO: 00681300 

 

3. vzdanie sa Ing. Sone Svoreňovej funkcie členky predstavenstva organizácie Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board, so sídlom: Primaciálne nám. 1, 

814 99 Bratislava, IČO: 42259088 a funkcie členky dozornej rady neziskovej organizácie 

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

Bratislava, IČO: 36077780 

 

 

B1.     schvaľuje 

 

v neziskovej organizácii Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o. so sídlom: 

Záporožská 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36077780  

1. odvolanie Ing. arch. Lucie Štasselovej, Mgr. Lenky Antalovej Plavuchovej, Ing. Juraja 

Káčera,  Ing. Tatiany Kratochvílovej, Ing. Romana Lamoša, a Ing. Mateja Vagača 

z funkcie členov správnej rady  

2. odvolanie JUDr. Tomáša Korčeka, PhD., PhDr. Alžbety Ožvaldovej a Gabriely 

Ferenčákovej z funkcie členov dozornej rady   

 

 

 

 

 

 

 



  

B2.     schvaľuje 

 

1. v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom: 

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00492736 vymenovanie PhDr. Jany Poláčikovej do 

funkcie členky dozornej rady 

 

2. v obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., so sídlom: 

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava IČO: 00681300 

2.1 vymenovanie Ing. Tatiany Kratochvílovej do funkcie členky dozornej rady  

2.2 určenie PhDr., JUDr. Branislava Záhradníka za podpredsedu dozornej rady 

 

3. v obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom: Primaciálne nám. 1, 811 01 

Bratislava, IČO: 35732881 vymenovanie PhDr. Alžbety Ožvaldovej do funkcie členky 

dozornej rady  

 

4. v obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., so sídlom: Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, 

IČO: 35847689 vymenovanie Ing. Romana Lamoša do funkcie člena dozornej rady  

 

5. v obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s., so sídlom: Primaciálne nám. 1, 814 99 

Bratislava, IČO: 31404693 vymenovanie Mgr. Martina Vlačikyho, PhD. do funkcie člena 

dozornej rady  

 

6. v neziskovej organizácii Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o. so sídlom: 

Záporožská 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36077780 

6.1 vymenovanie Mgr. Lenky Antalovej Plavuchovej, Borisa Hrbáňa, Evy Szolgaiovej, 

Matúša Luptáka a Sergeja Káru do funkcie členov správnej rady 

6.2 vymenovanie Mgr. Lenky Antalovej Plavuchovej za predsedníčku správnej rady 

6.3 vymenovanie Ing. arch. Lucie Štasselovej, Ing. Romana Lamoša, PhDr. Alžbety 

Ožvaldovej, Ing. Kataríny Augustinič a Ing. Petra Lenča do funkcie členov dozornej 

rady 

 

C.  poveruje 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. prijať rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 

akciová spoločnosť pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené 

zmeny podľa časti B2 bodu 1 tohto uznesenia 

2. prijať rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu 

a.s. v skratke: OLO a.s. pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené 

zmeny podľa časti B2 bodu 2 tohto uznesenia 

3. na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. predložiť návrh na 

voľbu za člena dozornej rady tejto spoločnosti podľa časti B2 bodu 3 tohto uznesenia 

4. prijať rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. pri výkone 

pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny podľa časti B2 bodu 4 tohto 

uznesenia 



  

5. na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. predložiť návrh na 

voľbu za člena dozornej rady tejto spoločnosti podľa časti B2 bodu 5 tohto uznesenia 

6. odvolať členov správnej rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania 

v Bratislave, n.o. podľa časti B1 bodu 1 tohto uznesenia 

7. vymenovať členov správnej rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania 

v Bratislave, n.o. podľa časti B2 bodu 6.1 tohto uznesenia 

8. predložiť správnej rade neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania 

v Bratislave, n.o. návrh na voľbu predsedníčky správnej rady tejto organizácie podľa časti 

B2 bodu 6.2 tohto uznesenia 

9. predložiť správnej rade neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania 

v Bratislave, n.o. návrh na odvolanie a voľbu členov dozornej rady tejto organizácie podľa 

časti B1 bodu 2 a časti B2 bodu 6.3 tohto uznesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dôvodová správa 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy je v zmysle § 11 ods. 5 písm. 

i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 7 ods. 6 písm. i) Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov vyhradené okrem iného aj zakladať a 

zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich 

štatutárnych a kontrolných orgánov.  

Materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy v súlade s ustanovením § 17 ods. 4 a 5 všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré podrobnejšie 

upravuje výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov v 

obchodných spoločnostiach. 

Hlavnému mestu SR Bratislave doručili vzdanie sa funkcie nasledovní zástupcovia 

hlavného mesta v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta: 

 

- Mgr. Rastislav Tešovič ako člen a podpredseda dozornej rady obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť,  a člen dozornej rady 

obchodných spoločností METRO Bratislava a.s., KSP, s.r.o. a Halbart-Slovakia a.s. 

- JUDr. Tomáš Korček ako člen a podpredseda dozornej rady obchodnej spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s. 

- Ing. Soňa Svoreňová ako členka predstavenstva organizácie Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board a členka dozornej rady 

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

 

V nadväznosti na uvedené sa navrhujú navoliť na uvoľnené miesta v orgánoch 

predmetných obchodných spoločností noví zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

Zároveň v nadväznosti na zmeny v neziskovej organizácii Spoločnosť pre rozvoj 

bývania v Bratislave, n.o. (zmena v riadení organizácie a zmena počtu členov orgánov) sa 

navrhujú vymenovať noví členovia správnej rady a dozornej rady tejto organizácie. 


