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Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo  
mestskej časti Bratislava – Ružinov 
po prerokovaní materiálu: 

 

A.       b e r i e    n a   v e d o m i e    
 
zmenu stanov spoločnosti Cultus Ružinov, a.s. so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, 
IČO: 3587686 
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Dôvodová správa 
 
     Materiál bol predložený Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Ružinov dňa 
7.7.2016 pod názvom v Informatívna správa o zmene stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, 
a.s. so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 35 874 686. 
     Na základe uznesenia č. 354/XIX/2016 zo dňa 18.10.2016 predkladáme Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Ružinov zmenu stanov akciovej spoločnosti CULTUS 
Ružinov, a.s. na prerokovanie.   
    Vedenie spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. v Informatívnej správe o zmene stanov 
spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 35 
874 686 zdôvodnilo a spracovalo zmenu stanov spoločnosti nasledovne: 

 
     „Vedenie spoločnosti pri analýze účtovných a ekonomických dokladov identifikovalo potrebu 
aktualizovať základne dokumenty spoločnosti, najmä stanovy a predmet podnikania zapísaný v 
obchodnom registri, a to tak, aby faktický stav zodpovedal stavu uvedenom v týchto dokumentoch. 
Ide najmä o definovanie použitia zisku. Je potrebné upraviť jeho použitie tak, aby bolo viazané 
iba pre ďalší rozvoj kultúrnych služieb poskytovaných v prospech Ružinovčanov. Takto upravené 
použitie zisku bolo odporučené daňovými poradcami, ako vhodné riešenie v rámci legislatívneho 
prostredia pri uplatňovaní DPH.  
Nové stanovy definujú poslanie a hlavné úlohy spoločnosti, a to:  
rozvoj kultúrno-spoločenského života pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov m.č. Ružinov, a 
to najmä:  
(a) príprava a organizácia vzdelávacích a kultúrnych aktivít,  

(b) vytváranie a organizovanie festivalov, divadelných, filmových, hudobných, tanečných a iných 
spoločenských podujatí,  

(c) poskytovanie priestorov pre umelecké združenia a telesá pôsobiace v m.č. Ružinov  
 
a tiež ustanovujú činnosť spoločnosti spočívajú v krátkodobých a dlhodobých podnájmoch nebytových 
priestorov a pozemkov, ktoré má spoločnosť v nájme, ako podpornú činnosť a zisk z nej je určený 
výhradne na zlepšenie poskytovaných kultúrnych služieb. Z predmetu činnosti sú tiež vyškrtnuté 
činnosti, ktoré CULTUS Ružinov, a.s. reálne nevykonáva a pôsobia v týchto intenciách zmätočne, a to:  
(a) prevádzkovanie internetovej čitárne  

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

(c) predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných nápojov, koktailov, piva, 
vína a destilátov  

(d) predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané 
koncentráty a mrazené krémy.  
 
Dozorná rada sa na svojim zasadnutí dňa 05.04.2016 oboznámila s dôvodmi zmeny stanov a 
vyjadrila kladné stanovisko k takejto úprave. Zmenu stanov schvaľuje valné zhromaždenie 
spoločnosti na svojom zasadnutí prostredníctvom notárskej zápisnice. Pričom VZN mestskej časti 
č. 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Ružinov a s majetkom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava - 
Ružinov ukladá za povinnosť predložiť návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti aj miestnemu 
zastupiteľstvu.“ 
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