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Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  
 

A. odvoláva 
 

1. Zo Správnej rady Mestského centra Stará tržnica Ing. Petru Nagyovú-Džerengovú 
a Ing. PhDr. Ľubomíra Andrássyho,  

2. z  Dozornej rady Mestského centra Stará tržnica JUDr. Júliu Ondrišovú, Ing. Petra Lenča, 
Mariána Greksu, Mgr. Vladimíra Kuboviča, Bc. Martina Dinuša a Ing. Martina Borguľu.  

 

B. volí 
 

1. Do Správnej rady Mestského centra Stará tržnica za hlavné mesto SR Bratislavu : 
� 1. Ing. Milana Černého  
� 2. PhDr. Petru Greksovú  
� 3. Ing. Miroslava Bialka  

 
2. Do Dozornej rady Mestského centra Stará tržnica: 

� Ing. arch. Luciu Štasselovú 
� Ing. Soňu Svoreňovú  
� MUDr. Ivetu Plšekovú  
� Ing. Katarínu Šimončičovú  
� PhDr. Ľudmilu Farkašovskú  

 



Dôvodová správa 
 

Mestské centrum Stará tržnica je spoločný projekt hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej 
len „hlavné mesto“) a Aliancie Stará tržnica. Hlavné mesto v roku 2013 uzatvorilo zmluvu 
s občianskym združením Aliancia Stará tržnica o nájme budovy Starej tržnice.  

Na základe nájomnej zmluvy je potrebné aktualizovať/ doplniť zloženie Správnej rady 
a Dozornej rady.  
 
Správna rada  

Zmluvné strany sa dohodli na vytvorení 7-člennej Správnej rady, ktorá plní funkciu 
strategického orgánu prijímajúceho zásadné rozhodnutia o smerovaní Mestského centra 
Stará tržnica a je vytvorená zo 4 zástupcov nájomcu (určených nájomcom) a 3 zástupcov 
prenajímateľa (schválených mestským zastupiteľstvom na základe návrhu primátora). 
Správna rada sa bude schádzať pravidelne, minimálne raz za 3 mesiace.  
Právomoci Správnej rady sú:  

• schvaľovanie programového smerovania Mestského centra Stará tržnica,  
• schvaľovanie plánu činnosti a správy o činnosti,  
• schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení, rozhodovanie o využití finančných 

prostriedkov,  
• rozhodovanie o rekonštrukcii predmetu nájmu a zakúpení vybavenia, techniky 

a ostatnej infraštruktúry.  
V súčasnosti sú členmi Správnej rady za hlavné mesto Ľubomír Andrassy a Petra 

Nagyová-Džerengová. Tretie miesto nie je obsadené (pôvodne bol členom Správnej rady Ivan 
Krištof).  

Z tohto dôvodu sa na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladá materiál s návrhom 
schválenia nových členov Správnej rady Mestského centra Stará tržnica za hlavné mesto.  
 
Návrh na zloženie Správnej rady:  
1. Ing. Milan Černý  
2. PhDr. Petra Greksová  
3. Ing. Miroslav Bialko  
 
 
Dozorná rada  

Zmluvné strany sa dohodli na vytvorení Dozornej rady ako kontrolného orgánu, ktorý je 
oprávnený dozerať na všetku činnosť Mestského centra Stará tržnica.  

Dozorná rada je zložená zo zástupcov všetkých poslaneckých klubov a platforiem 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  

Návrhy na členov Dozornej rady predloží primátor hlavného mesta Mestskému 
zastupiteľstvu na schválenie. Členovia Dozornej rady si zo svojho stredu volia predsedu, 
ktorý riadi činnosť Dozornej rady a zvoláva ju podľa potreby. Dozorná rada predkladá 
polročne mestskému zastupiteľstvu informáciu o svojej činnosti. Dozorná rada je oprávnená 
pre výkon svojich právomocí využiť pri odborných témach aj prizvané osoby.  
Dozorná rada má najmä nasledujúce kompetencie a povinnosti:  

• kontrolovať hospodárenie Mestského centra Stará tržnica,  
• kontrolovať plnenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom 

a občianskym združením Aliancia Stará tržnica,  
• kontrolovať realizáciu programovej náplne Mestského centra Stará tržnica,  
• má právo nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa rekonštrukcie opravy, údržby, 

zakúpenia majetku a užívania priestorov Starej tržnice,  



• preskúmavať všetky účty týkajúce sa rekonštrukcie, opravy, údržby, zakúpenia 
majetku a užívania priestorov Starej tržnice,  

• na požiadanie kedykoľvek vstupovať do priestorov Starej tržnice.  
Vzhľadom na nové zloženie mestského zastupiteľstva navrhujeme schváliť zástupcov 

jednotlivých poslaneckých klubov za členov Dozornej rady.  
 
Na základe návrhov jednotlivých poslaneckých klubov je zloženie Dozornej rady navrhované 
v zložení: 
1. Ing. arch. Lucia Štasselová (Pravicový klub, SDKÚ-DS, Sieť a nezávislí) 
2.  Ing. Soňa Svoreňová (Bratislava Inak) 
3. MUDr. Iveta Plšeková (Poslanecký klub strany MOST – HÍD) 
4. Ing. Katarína Šimončičová (Bratislavský klub, KDH, OĽaNO, NOVA, OKS, Zmena 

zdola – DÚ a iniciatíva Naša Bratislava) 
5. PhDr. Ľudmila Farkašovská (Klub pre Bratislavu, SMER-SD, NF a nezávislí) 
 


