
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
 
 

Program rokovania XXVII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava - Ružinov konaného dňa 6. 5.  2014 

 
 
  1.  Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 
       - uznesenie č. 438/XXVII/2014 
  2.  Návrh na  prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a  zamedzenia rozporu 
       záujmov  podľa   ústavného  zákona   č.  357/2004  Z. z.  o   ochrane   verejného  záujmu  
       pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov voči  Dušanovi 
       Pekárovi, starostovi mestskej časti Bratislava - Ružinov 
       Predkladá: Ing. Hrapko, predseda KOVZ 
       - uznesenie č. 439/XXVII/2014 
  3.  Správa o súdnych konaniach, v ktorých ako účastníci vystupujú na jednej strane Mestská 
       časť Bratislava - Ružinov a na strane druhej Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 
       Predkladá: prednostka 
       - uznesenie č. 440/XXVII/2014 
  4.  Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2014 
       Predkladá: starosta 
       - uznesenie č. 441/XXVII/2014 
  5.  Návrh  Všeobecne  záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2014 
       zo  dňa ...... 2014  o   poskytovaní   nenávratných  finančných   príspevkov   obyvateľom  
       mestskej     časti      Bratislava - Ružinov    v    čase    hmotnej    núdze,    náhlej    núdze,    
       na   zabezpečenie  spoločného  stravovania dôchodcov a iných  nenávratných finančných    
       príspevkov 
       Predkladá: Ing. V. Sloboda, zástupca starostu 
       - uznesenie č. 442/XXVII/2014 
  6.  Návrh   Všeobecne   záväzného    nariadenia   č. ...../2014,   ktorým   sa   mení  a  dopĺňa   
       Všeobecne  záväzné   nariadenie č. 2/2011 zo dňa 3.5. 2011  o úhradách za poskytovanie    
       sociálnych služieb 
       Predkladá: Ing. V. Sloboda, zástupca starostu 
       - uznesenie č. 443/XXVII/2014  
  7.  Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov k návrhu 
       Dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy,  ktorým sa dopĺňa 
       čl. 36b ods. 2, v oblasti konania verejných športových podujatí 
       Predkladá: starosta 
       - uznesenie č. 444/XXVII/2014 
  8.  Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov k návrhu 
       Všeobecne    záväzného  nariadenia   hlavného   mesta   SR   Bratislavy  o  určení  výšky  
       finančných  prostriedkov  určených  na  prevádzku  a mzdy na žiaka základnej umeleckej  
       školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
       Predkladá: starosta  
       - uznesenie č. 445/XXVII/2014 
  9.  Návrh    na   vyhlásenie  obchodnej   verejnej  súťaže  na  uzatvorenie  zmluvy  o  nájme  
       objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava 
       Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu 
       - uznesenie č. 446/XXVII/2014 



 
10.  Správa  o  výsledku  kontroly  dodržiavania  všeobecne  záväzných  právnych predpisov, 
       efektívnosti  a   účelnosti  pri   hospodárení   s   verejnými   prostriedkami   v  obchodnej 
       spoločnosti TVR a RE, s. r. o. 
       Predkladá: miestny kontrolór 
       - uznesenie č. 447/XXVII/2014 
11.  Návrh  na  vyhlásenie  volieb  miestneho  kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
       na funkčné obdobie 6 rokov 
       Predkladá: starosta  
       - uznesenie č. 448/XXVII/2014 
12.  Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 
       Predkladá: prednostka  
       - uznesenie č. 449/XXVII/2014 
13.  Interpelácie 
14.  Rôzne 
       a) Podmienka pre zadanie ÚPD-zóny Cvernovka 
           Predkladá: PhDr. Guldan, poslanec                                                         
           - uznesenie č. 450/XXVII/2014   
       b) Pesimistické a realistické náklady návrhu rozpočtu na rok 2015  
           Predkladá:  Ing. Hrapko, poslanec                                                         
           - návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia   
       c) Stanovisko MZ k rekonštrukcii strechy na bytovom dome Kostlivého ul. 2 - 16 
           Predkladá:  Ing. Hrapko, poslanec                                                         
           - návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatívne materiály: 
 
1.  Informácia  o  plnení  harmonogramu  obstarávania  územných  plánov  zón Mestskej časti 
     Bratislava - Ružinov 
     Predkladá: prednostka 
2.  Informácia o hospodárení  spoločnosti CULTUS, a. s.,  RP V-PS a. s. a   TVR a RE, s. r. o.  
     za rok 2013   
     Predkladajú: riaditeľka CULTUS, a. s., riaditeľ RP V- PS a. s. a konateľ TVR a RE, s. r. o.  
3.  Informatívny  materiál - investičné zámery doručené Mestskej časti Bratislava - Ružinov    
     Predkladá: prednostka 
4.  Informatívna správa o činnosti MR  
     Predkladá: prednostka 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U z n e s e n i a 
 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

zo dňa 06. 05. 2014 
 
 
 
 

438/XXVII/2014, 439/XXVII/2014, 440/XXVII/2014, 441/XXVII/2014, 
442/XXVII/2014, 443/XXVII/2014, 444/XXVII/2014, 445/XXVII/2014, 
446/XXVII/2014, 447/XXVII/2014, 448/XXVII/2014, 449/XXVII/2014, 

                450/XXVII/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
 

Uznesenie č. 438/XXVII/2014 
zo dňa 6. 05. 2014 

 
1.  Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 
 

A.																																																																					v	o	l	í	
 
 
1. overovateľov záznamu        1.  Ing. Eulália Ižová, CSc.   
                                                          
                                                   2.  Robert Müller  
 
 
2. návrhovú komisiu                1.   PaedDr. Mária Barancová 
                                                         
                                                   2.   Mgr. Martin Pener 

                                                   3.   Ing. Peter Valko 

 

B.                                                          s c h v a ľ u j e 

- program podľa pozvánky na zasadnutie MZ 

 

  
 
                                                                                                           Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                  starosta 
                                                                                                                
                                                                            
 

 

 



                       Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 439/XXVII/2014 

zo dňa 6. 05. 2014 
 
  2.  Návrh  na  prijatie  rozhodnutia vo veci ochrany  verejného  záujmu  a zamedzenia 
       rozporu  záujmov podľa  ústavného  zákona č.  357/2004  Z. z. o ochrane verejného  
       záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
       voči  Dušanovi Pekárovi, starostovi mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
V konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov, začatom 
podaním podnetu starostom Mestskej časti Bratislava- Ružinov, zo dňa  24. marca 2014, 
o preverenie či pôsobenie starostu zároveň ako člena dozornej rady v štátom vlastnenej 
spoločnosti Transpetrol a.s., bolo v súlade s ustanoveniami ústavného zákona č.357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších 
predpisov. 
 
A.                                                          konštatuje, že  
 
Dušan Pekár, starosta Mestskej časti Bratislava- Ružinov, porušil povinnosť ustanovenú v čl.5 
ods.2 ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, tým, že v čase od  27.01.2011 do 
4.06.2012 vykonával súčasne funkciu starostu a funkciu člena dozornej rady spoločnosti 
Transpetrol a.s., zároveň porušil povinnosť zákona, tým že  do 30 dní od zvolenia do funkcie 
starostu Mestskej časti Bratislava- Ružinov  t.j. najneskôr dňa 26.01.2011  neskončil činnosť 
ani nevykonal zákonom ustanovený právny úkon smerujúci ku skončeniu činnosti  člena 
dozornej rady spoločnosti Transpetrol a.s., vzhľadom na to, že za toto členstvo poberal 
finančnú odmenu. Ďalej porušil povinnosť ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov, 
tým, že v písomnom oznámení funkcií, zamestnaní, činností  a majetkových pomerov za rok 
2011 neuviedol svoje členstvo v dozornej rade spoločnosti Transpetrol  a.s. 
 
B.                                                        berie na vedomie, že  
 
členstvo v dozornej rade sa Dušanovi Pekárovi skončilo dňa 24.05.2012 a preto nie je 
potrebné, aby podľa čl. 9 ods. 7 ústavného zákona bola starostovi Mestskej časti Bratislava - 
Ružinov uložená povinnosť zanechať túto funkciu.  
 
 
C.                                                              schvaľuje 
 
Rozhodnutie podľa čl.9, ods. 10, písm. d) ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, 
ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktorým sa Dušanovi Pekárovi, starostovi 



Mestskej časti Bratislava - Ružinov ukladá pokuta vo výške 17 862,80 eur, ktorá zodpovedá 
šesťnásobku jeho mesačného platu. Mesačným platom verejného funkcionára sa podľa čl. 9, 
ods. 15 rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za 
výkon verejnej funkcie. Jedná sa o vyššiu pokutu za obidve porušenia zákona. 
 
D.                                                                     ukladá  
 
 
Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 
predložiť informáciu o spôsobe uhradenia pokuty. 
            T: 24.06. 2014 
 
E.                                                                    poveruje 
 
Ing. Petra Hrapka, predsedu komisie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov  
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,  podpísaním 
a doručením písomného rozhodnutia, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu,  
Dušanovi Pekárovi, starostovi Mestskej časti Bratislava- Ružinov,  zástupcovi starostu  
Mgr. Jánovi Buocikovi a zástupcovi starostu Ing. Vladimírovi Slobodovi.   
         
 
 
 
 
 
                                                                    
 
                                           
 
                                                                                                                 Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                         starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       Príloha k uzneseniu č. 439/XXVII/2014  

  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

___________________________________________________________________________  
Bratislava máj 2014 

  
  

R O Z H O D N U T I E 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava -Ružinov 

 
podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 
 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov v konaní vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov začatom podaním podnetu Ing. Dušanom 
Pekárom, starostom Mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 24.marca 2014 o preverenie či 
pôsobenie starostu zároveň vo funkcii člena dozornej rady v štátom vlastnenej spoločnosti 
Transpetrol a.s. bolo v súlade s ustanoveniami  ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, 
na svojom zasadnutí dňa 6.mája 2014 
 

rozhodlo takto: 
 

Ing.Dušan Pekár, bytom Martinská 37, Bratislava, menovaný do funkcie starostu 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov dňa  27.12.2010, tým, že vykonával zároveň funkciu 
člena dozornej rady spoločnosti Transpetrol a.s., sídlo Šumavská 38, 821 08 Bratislava v čase 
od 27.01.2011 do 24.05. 2012, porušil povinnosť ustanovenú v čl. 5 ods. 2 ústavného zákona 
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a 
súčasne porušil ústavný zákon tým, že v písomnom oznámení funkcií, zamestnaní, činností a 
majetkových pomerov za rok 2011 neuviedol, že zastával funkciu člena dozornej rady 
spoločnosti Transpetrol a.s..  

 
Podľa čl. 9 ods. 10 písm. d) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa Ing. Dušanovi  Pekárovi starostovi 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov, bytom Martinská 37, Bratislava ukladá pokuta vo výške 
17 862,80 eur, ktorá zodpovedá šesťnásobku jeho mesačného platu. Starosta Mestskej časti 
Bratislava – Ružinov je pokutu povinný uhradiť do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia, na 
účet Mestskej časti Bratislava - Ružinov, číslo 1800182011/5600 vedený v Prima banke, a.s., 
variabilný symbol ( aktuálny dátum úhrady), konštantný symbol - 0558.  
  
 
 

Odôvodnenie: 
  

Dňa 24. 03. 2014 bol prostredníctvom Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava- 
Ružinov doručený Komisii miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov, do 
rúk predsedu Ing. Petra Hrapka, podnet Ing. Dušana Pekára starostu Mestskej časti Bratislava 
–Ružinov zo dňa 24.marca 2014 o preverenie či pôsobenie starostu zároveň ako člena 



dozornej rady v období 27.01.2011 do 04.06.2012 v štátom vlastnenej spoločnosti Transpetrol 
a.s. bolo v súlade s ustanoveniami  ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ústavný zákon“). Dňom 24.03.2014 sa podľa čl. 9 ods. 3 ústavného zákona, začalo konanie 
vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov. Podnet bol odôvodnený, 
bolo zrejmé, kto ho podáva, ktorého verejného funkcionára sa týka a čo sa namieta, tak ako to 
požaduje čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona. O doručení podnetu bol informovaný 
predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
miestneho zastupiteľstva, poslanec Ing. Peter Hrapko, ktorý zvolal zasadnutie komisie na deň 
10.04.2014. (kópia podnetu starostu z 24.03.2014 je prílohou č.1 tohto rozhodnutia).  

  
Dňa 10.04.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Bratislava – Ružinov na ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov. Komisia otvorila obálky s majetkovým priznaním Dušana Pekára podané 
v rokoch 2011, 2012 a 2013. Následne komisia prizvala Dušana Pekára, aby sa vyjadril 
k zisteniam komisie z preskúmania dokumentov. Na základe preskúmania predložených 
dokladov a osobného rozhovoru so starostom komisia došla k záveru, že starosta porušil 
ústavný zákon č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov z 26. mája 2004 v dvoch bodoch: 

 
1) v majetkovom priznaní starosta za rok 2011 neuviedol, že zastával funkciu 

člena dozornej rady spoločnosti Transpetrol,a.s. 
2) v  rokoch 2011 a 2012 bol starosta členom dozornej rady Transpetrolu, a.s. a za 

túto funkciu poberal odmenu. (zápisnica zo zasadnutia komisie tvorí prílohu č. 3 tohto 
rozhodnutia). 
 

Na základe zistených skutočností, predložených listinných dôkazov a vyjadrení 
starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorý potvrdil, že bol dňa 27.12.2010 menovaný 
do funkcie starostu a v čase od 27.01.2011 – 24.05.2012 bol členom dozornej rady 
spoločnosti Transpetrol a. s.,  ako aj  skutočnosť, že neuviedol svoje členstvo v dozornej rade 
v písomnom oznámení za rok 2011, považuje miestne zastupiteľstvo za preukázané, že 
starosta Mestskej časti Bratislava – Ružinov  porušil ústavný zákon.  

 
Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie, že členstvo dozornej rady sa Dušanovi 

Pekárovi skončilo dňa 24.05.2012 a preto nie je potrebné, aby podľa čl. 9 ods. 7 ústavného 
zákona bola starostovi Mestskej časti Bratislava – Ružinov uložená povinnosť zanechať túto 
funkciu.  

 
Miestne zastupiteľstvo uložilo starostovi Mestskej časti Bratislava – Ružinov  

povinnosť zaplatiť vyššiu pokutu podľa čl. 9 ods. 10 písm. d) vo výške šesťnásobku 
mesačného platu starostu za porušenie povinnosti podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona. Podľa 
čl. 9 ods. 15 ústavného zákona sa mesačným platom rozumie jedna dvanástina príjmu za 
výkon funkcie starostu za predchádzajúci rok t.j. rok 2011. Šesťnásobok tejto sumy je vo 
výške 17 862,80 eura.  
  
  

Poučenie: 
  

Proti rozhodnutiu miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov  o 
uložení pokuty môže starosta Mestskej časti Bratislava – Ružinov podať návrh na jeho 



preskúmanie na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia podľa čl. 10 ods. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Podanie 
návrhu na preskúmanie rozhodnutia má odkladný účinok.  
 
 
  
                                                                                  Ing. Peter Hrapko, v. r. 
                                                                                  predseda Komisie na ochranu verejného  
                                                                                  záujmu pri výkone funkcií verejných  
                                                                                  funkcionárov miestneho zastupiteľstva  
   
  
 
 
 
Prílohy:  

1. kópia podnetu starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov, 
2. výpis z obchodného registra spoločnosti Transpetrol, a.s., 
3. zápisnica Komisie zo dňa 10.4.2014 

  
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručuje:  
- Ing.Dušan Pekár, starosta Mestskej časti Bratislava – Ružinov   
- Mgr.Ján Buocik, zástupca starostu 
- Ing.Vladimír Sloboda, zástupca starostu 
 



 



Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony ! 
 
Oddiel:  Sa  Vložka číslo:  507/B 
 
Obchodné meno:  TRANSPETROL, a.s.    (od: 10.02.1993) 

 

Sídlo:  Šumavská 38  
Bratislava 821 08  

  (od: 19.10.1995) 

Drieňova 24  
Bratislava 826 03  

  (od: 10.02.1993 do: 
18.10.1995) 

 

IČO:  31 341 977    (od: 10.02.1993) 
 

Deň zápisu:  01.01.1993    (od: 10.02.1993) 
 

Právna forma:  Akciová spoločnosť    (od: 10.02.1993) 
 

Predmet činnosti:  preprava ropy ropovodom a skladovanie ropy    (od: 10.02.1993) 

nákup a predaj ropy a ropných produktov    (od: 10.02.1993) 

investorsko-inžinierska činnosť pri výstavbe 
systémov potrubnej dopravy  

  (od: 10.02.1993) 

výkony výrobných a opravárenských činností v 
odbore strojárskom  

  (od: 10.02.1993) 

výkony výrobných a opravárenských činností v 
odbore elektrotechnickom  

  (od: 10.02.1993) 

poskytovanie pohostinských a ubytovacích 
služieb  

  (od: 04.08.1995) 

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho 
predaja prevádzkateľovi živnosti /veľkoobchod/  

  (od: 04.08.1995) 

prevádzkovanie zariadení slúžiacich na 
regeneráciu a rekondíciu  

  (od: 17.03.1999) 

prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy    (od: 19.05.2006) 

vykonávanie chemických a fyzikálnochemických 
skúšok ropy, odpadových a podzemných vôd a 
odber vzoriek ropy, odpadových a podzemných 
vôd z veľkokapacitných nádrží  

  (od: 07.07.2010) 

uskutočňovanie stavieb a ich zmien    (od: 01.02.2013) 

výkon činnosti stavbyvedúceho – inžinierske 
stavby  

  (od: 01.02.2013) 

výkon činnosti stavebného dozoru    (od: 01.02.2013) 

inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v 
stavebníctve  

  (od: 01.02.2013) 

montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích 
nádrží na ropu a ropné produkty (zámočníctvo)  

  (od: 21.02.2013) 

 



Štatutárny orgán:  predstavenstvo    (od: 30.05.2002) 

predstavenstvo  
  (od: 17.03.1999 do: 
29.05.2002) 

predstavenstvo  
  (od: 10.02.1993 do: 
16.03.1999) 

Ing. Ivan Krivosudský - predseda  
Kráľová pri Senci 596  
Kráľová pri Senci 900 50  
Vznik funkcie: 01.07.2012  

  (od: 10.07.2012) 

RNDr. Martin Ružinský , PhD.  
Borša 208  
Borša 076 32  
Vznik funkcie: 01.07.2012  

  (od: 10.07.2012) 

JUDr. Stanislav Rehuš - podpredseda 
predstavenstva  
Na Hlinách 35  
Trnava 917 01  
Vznik funkcie: 01.07.2012  

  (od: 10.07.2012) 

Ing. Peter Moravčík  
Bučany 88  
Bučany 919 28  
Vznik funkcie: 01.07.2012  

  (od: 10.07.2012) 

Ing. Martin Šustr , PhD.  
SNP 525/10  
Senec 903 01  
Vznik funkcie: 01.07.2012  

  (od: 10.07.2012) 

Michal Bartók - podpredseda  
Ul. 29. augusta 2281/28  
Bratislava 811 09  
Vznik funkcie: 27.02.2004  

  (od: 16.06.2004 do: 
20.02.2006) 

Michal Bartók - podpredseda  
Ul. 29. augusta 2281/28  
Bratislava 811 09  
Vznik funkcie: 27.02.2004 Skončenie funkcie: 
22.12.2005  

  (od: 21.02.2006 do: 
20.02.2006) 

Ing. Peter Bučka - člen predstavenstva  
Beniakova 1  
Bratislava 841 05  
Vznik funkcie: 17.04.2009  

  (od: 24.04.2009 do: 
04.05.2009) 

Ing. Peter Bučka - člen predstavenstva  
Beniakova 1  
Bratislava 841 05  
Vznik funkcie: 17.04.2009 Skončenie funkcie: 
24.04.2009  

  (od: 05.05.2009 do: 
04.05.2009) 

Ing. Štefan Czucz - predseda predstavenstva a 
generálny riaditeľ  

  (od: 17.03.1999 do: 
29.05.2002) 



Pomlejská 104  
Šamorín  
Skončenie funkcie: 29.04.2002  

Ing. Štefan Czucz - predseda predstavenstva  
Pomlejská 104  
Šamorín 931 01  
Vznik funkcie: 29.04.2002  

  (od: 30.05.2002 do: 
24.11.2005) 

Ing. Štefan Czucz - predseda predstavenstva  
Pomlejská cesta 1827/ 102A  
Šamorín 931 01  
Vznik funkcie: 29.04.2002  

  (od: 25.11.2005 do: 
05.09.2007) 

Ing. Štefan Czucz - predseda predstavenstva  
Pomlejská cesta 1827/ 102A  
Šamorín 931 01  
Vznik funkcie: 28.12.2004  

  (od: 06.09.2007 do: 
23.04.2009) 

Ing. Štefan Czucz - predseda predstavenstva  
Pomlejská cesta 1827/ 102A  
Šamorín 931 01  
Vznik funkcie: 28.12.2004 Skončenie funkcie: 
17.04.2009  

  (od: 24.04.2009 do: 
23.04.2009) 

Ing. Pavel Čulík - člen  
Vajnorská 15  
Chorvátsky Grob 900 25  
Vznik funkcie: 02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
08.06.2012) 

Ing. Pavel Čulík - člen  
Vajnorská 15  
Chorvátsky Grob 900 25  
Vznik funkcie: 02.11.2010 Skončenie funkcie: 
31.05.2012  

  (od: 09.06.2012 do: 
08.06.2012) 

Ing. Miloslav Čurilla - člen predstavenstva  
Tr.SNP 60  
Košice  
Skončenie funkcie: 20.01.2002  

  (od: 17.03.1999 do: 
29.05.2002) 

Ing. Michal Duranko  
Robotnícka 16  
Bratislava  

  (od: 10.02.1993 do: 
09.04.1996) 

Ing. Michal Duranko  
Robotnícka 16  
Bratislava  

  (od: 10.04.1996 do: 
16.03.1999) 

Ing. Michal Duranko - člen predstavenstva  
Robotnícka 16  
Bratislava  
Skončenie funkcie: 29.04.2002  

  (od: 17.03.1999 do: 
29.05.2002) 

Ing. Ján Ďurišin - člen  
Sološnicka 51  
Bratislava 841 05  

  (od: 10.11.2010 do: 
09.07.2012) 



Vznik funkcie: 02.11.2010  

Ing. Ján Ďurišin - člen  
Sološnicka 51  
Bratislava 841 05  
Vznik funkcie: 02.11.2010 Skončenie funkcie: 
25.06.2012  

  (od: 10.07.2012 do: 
09.07.2012) 

Ing. Milan Gál - člen predstavenstva  
Janka Kráľa 27  
Šahy  
Skončenie funkcie: 29.04.2002  

  (od: 17.03.1999 do: 
29.05.2002) 

Ing. Michal Haviar  
Pod Rovnicami 17  
Bratislava  

  (od: 10.02.1993 do: 
09.04.1996) 

Ing. Milan Hrnčírik - podpredseda  
61  
Dudince  

  (od: 10.02.1993 do: 
09.04.1996) 

Ing. Milan Hrnčírik - podpredseda 
predstavenstva  
61  
Dudince  

  (od: 10.04.1996 do: 
16.03.1999) 

Ing. Slavka Jánošíková - člen predstavenstva  
Lúčna 1856/9  
Šaľa 927 05  
Vznik funkcie: 24.04.2009  

  (od: 05.05.2009 do: 
05.05.2009) 

Ing. Slavka Jánošíková - člen predstavenstva  
Lúčna 1856/9  
Šaľa 927 05  
Vznik funkcie: 24.04.2009 Skončenie funkcie: 
29.04.2009  

  (od: 06.05.2009 do: 
05.05.2009) 

Ing. Slavka Jánošíková - člen predstavenstva  
Lúčna 1856/9  
Šaľa 927 05  
Vznik funkcie: 29.04.2009  

  (od: 06.05.2009 do: 
09.11.2010) 

Ing. Slavka Jánošíková - člen predstavenstva  
Lúčna 1856/9  
Šaľa 927 05  
Vznik funkcie: 29.04.2009 Skončenie funkcie: 
02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
09.11.2010) 

Jozef Jurica - podpredseda  
Sečovská 4  
Bratislava 821 02  
Vznik funkcie: 22.12.2005  

  (od: 21.02.2006 do: 
08.03.2006) 

Ing. Jozef Jurica - podpredseda  
Sečovská 4  
Bratislava 821 02  
Vznik funkcie: 22.12.2005  

  (od: 09.03.2006 do: 
27.12.2006) 



Ing. Jozef Jurica - podpredseda  
Sečovská 4  
Bratislava 821 02  
Vznik funkcie: 22.12.2005 Skončenie funkcie: 
20.11.2006  

  (od: 28.12.2006 do: 
27.12.2006) 

Ing. Peter Koreň - člen predstavenstva  
Babuškova 5  
Bratislava  

  (od: 21.10.1998 do: 
16.03.1999) 

Mgr. Ján Kridla - člen predstavenstva  
Ambrova 29  
Bratislava 831 01  
Vznik funkcie: 29.04.2002  

  (od: 30.05.2002 do: 
05.09.2007) 

Mgr. Ján Kridla - člen predstavenstva  
Ambrova 29  
Bratislava 831 01  
Vznik funkcie: 28.12.2004  

  (od: 06.09.2007 do: 
23.04.2009) 

Mgr. Ján Kridla - člen predstavenstva  
Ambrova 29  
Bratislava 831 01  
Vznik funkcie: 28.12.2004 Skončenie funkcie: 
17.04.2009  

  (od: 24.04.2009 do: 
23.04.2009) 

Ing. Ivan Krivosudský - podpredseda 
predstavenstva  
č.d.596  
Kráľová pri Senci 900 50  
Vznik funkcie: 18.12.2002  

  (od: 20.05.2003 do: 
15.06.2004) 

Ing. Ivan Krivosudský - podpredseda 
predstavenstva  
č.d.596  
Kráľová pri Senci 900 50  
Vznik funkcie: 18.12.2002 Skončenie funkcie: 
27.02.2004  

  (od: 16.06.2004 do: 
15.06.2004) 

Ing. Ivan Krivosudský - predseda  
596  
Kráľová pri Senci 900 50  
Vznik funkcie: 02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
09.07.2012) 

Ing. Ivan Krivosudský - predseda  
596  
Kráľová pri Senci 900 50  
Vznik funkcie: 02.11.2010 Skončenie funkcie: 
30.06.2012  

  (od: 10.07.2012 do: 
09.07.2012) 

Ing. Ivan Krivosudský - predseda predstavenstva  
596  
Kráľová pri Senci 900 50  
Vznik funkcie: 17.04.2009  

  (od: 24.04.2009 do: 
05.05.2009) 

Ing. Ivan Krivosudský - predseda predstavenstva    (od: 06.05.2009 do: 



596  
Kráľová pri Senci 900 50  
Vznik funkcie: 17.04.2009 Skončenie funkcie: 
29.04.2009  

05.05.2009) 

Ing. Ivan Krivosudský - predseda predstavenstva  
596  
Kráľová pri Senci 900 50  
Vznik funkcie: 29.04.2009  

  (od: 06.05.2009 do: 
09.11.2010) 

Ing. Ivan Krivosudský - predseda predstavenstva  
596  
Kráľová pri Senci 900 50  
Vznik funkcie: 29.04.2009 Skončenie funkcie: 
02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
09.11.2010) 

Ing. Jaroslav Linkeš - podpredseda 
predstavenstva  
Martinčekova 5  
Bratislava  
Skončenie funkcie: 29.04.2002  

  (od: 17.03.1999 do: 
29.05.2002) 

Ing. Jozef Macko  
Hanácka 15  
Bratislava  

  (od: 10.02.1993 do: 
09.04.1996) 

Ing. Jozef Macko  
Hanácka 15  
Bratislava  

  (od: 10.04.1996 do: 
16.03.1999) 

Miroslav Marek - člen predstavenstva  
Veľkomoravská 2411  
Malacky  
Skončenie funkcie: 29.04.2002  

  (od: 17.03.1999 do: 
29.05.2002) 

Ing. Ján Marônek - predseda a generálny riaditeľ  
Humenské nám. 5  
Bratislava  

  (od: 10.02.1993 do: 
09.04.1996) 

Ing. Ján Marônek - predseda predstav. a gen. 
riadiiteľ  
Orechová 2  
Bernolákovo  

  (od: 10.04.1996 do: 
16.03.1999) 

Ing. Peter Moravčík - člen predstavenstva  
88  
Bučany 919 28  
Vznik funkcie: 17.04.2009  

  (od: 24.04.2009 do: 
05.05.2009) 

Ing. Peter Moravčík - člen predstavenstva  
88  
Bučany 919 28  
Vznik funkcie: 17.04.2009 Skončenie funkcie: 
29.04.2009  

  (od: 06.05.2009 do: 
05.05.2009) 

Ing. Peter Moravčík - člen predstavenstva  
88  

  (od: 06.05.2009 do: 
09.11.2010) 



Bučany 919 28  
Vznik funkcie: 29.04.2009  

Ing. Peter Moravčík - člen predstavenstva  
88  
Bučany 919 28  
Vznik funkcie: 29.04.2009 Skončenie funkcie: 
02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
09.11.2010) 

Ing. Jozef Mračna  
Znievska 21  
Bratislava  

  (od: 10.04.1996 do: 
16.03.1999) 

Ing. Pavol Námešný - podpredseda 
predstavenstva  
Rázusova 4215/9  
Martin - Košúty 036 01  
Vznik funkcie: 29.04.2002  

  (od: 30.05.2002 do: 
19.05.2003) 

Ing. Peter Roth - člen  
Nábrežie L. Svobodu 50  
Bratislava 811 02  
Vznik funkcie: 02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
08.06.2012) 

Ing. Peter Roth - člen  
Nábrežie L. Svobodu 50  
Bratislava 811 02  
Vznik funkcie: 02.11.2010 Skončenie funkcie: 
31.05.2012  

  (od: 09.06.2012 do: 
08.06.2012) 

RNDr. Martin Ružinský , PhD. - člen 
predstavenstva  
208  
Borša 076 32  
Vznik funkcie: 17.04.2009  

  (od: 24.04.2009 do: 
05.05.2009) 

RNDr. Martin Ružinský , PhD. - člen 
predstavenstva  
208  
Borša 076 32  
Vznik funkcie: 17.04.2009 Skončenie funkcie: 
29.04.2009  

  (od: 06.05.2009 do: 
05.05.2009) 

RNDr. Martin Ružinský , PhD. - člen 
predstavenstva  
208  
Borša 076 32  
Vznik funkcie: 29.04.2009  

  (od: 06.05.2009 do: 
09.11.2010) 

RNDr. Martin Ružinský , PhD. - člen 
predstavenstva  
208  
Borša 076 32  
Vznik funkcie: 29.04.2009 Skončenie funkcie: 
13.10.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
09.11.2010) 



RNDr. Martin Ružinský , PhD. - podpredseda  
208  
Borša 076 32  
Vznik funkcie: 02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
09.07.2012) 

RNDr. Martin Ružinský , PhD. - podpredseda  
208  
Borša 076 32  
Vznik funkcie: 02.11.2010 Skončenie funkcie: 
30.06.2012  

  (od: 10.07.2012 do: 
09.07.2012) 

Ing. Sergej Zápotocký - člen predstavenstva  
Opatovská cesta 113  
Košice 040 01  
Skončenie funkcie: 24.04.2009  

  (od: 05.05.2009 do: 
04.05.2009) 

Ing. Sergej Zápotocký - člen predstavenstva  
Opatovská cesta 113  
Košice 040 01  
Vznik funkcie: 20.11.2006  

  (od: 28.12.2006 do: 
04.05.2009) 

Ing. Sergej Zápotocký - podpredseda 
predstavenstva  
Opatovská cesta 113  
Košice 040 01  
Vznik funkcie: 24.04.2009  

  (od: 05.05.2009 do: 
05.05.2009) 

Ing. Sergej Zápotocký - podpredseda 
predstavenstva  
Opatovská cesta 113  
Košice 040 01  
Vznik funkcie: 24.04.2009 Skončenie funkcie: 
29.04.2009  

  (od: 06.05.2009 do: 
05.05.2009) 

Ing. Sergej Zápotocký - podpredseda 
predstavenstva  
Opatovská cesta 113  
Košice 040 01  
Vznik funkcie: 29.04.2009  

  (od: 06.05.2009 do: 
09.11.2010) 

Ing. Sergej Zápotocký - podpredseda 
predstavenstva  
Opatovská cesta 113  
Košice 040 01  
Vznik funkcie: 29.04.2009 Skončenie funkcie: 
02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
09.11.2010) 

Ing. Martin Zlocha - člen predstavenstva  
327  
Hamuliakovo 900 43  
Vznik funkcie: 29.04.2002  

  (od: 30.05.2002 do: 
27.12.2006) 

Ing. Martin Zlocha - člen predstavenstva  
327  
Hamuliakovo 900 43  
Vznik funkcie: 29.04.2002 Skončenie funkcie: 

  (od: 28.12.2006 do: 
27.12.2006) 



20.11.2006  

Imre Fazakas - člen predstavenstva  
Gyöngvirag utca 18  
Budakeszi 2092  
Maďarská republika  
Vznik funkcie: 29.04.2002  

  (od: 30.05.2002 do: 
05.09.2007) 

Imre Fazakas - člen predstavenstva  
Gyöngvirag utca 18  
Budakeszi 2092  
Maďarská republika  
Vznik funkcie: 28.12.2004  

  (od: 06.09.2007 do: 
23.04.2009) 

Imre Fazakas - člen predstavenstva  
Gyöngvirag utca 18  
Budakeszi 2092  
Maďarská republika  
Vznik funkcie: 28.12.2004 Skončenie funkcie: 
17.04.2009  

  (od: 24.04.2009 do: 
23.04.2009) 

 

Konanie menom 
spoločnosti:  

Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú 
oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne 
aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých 
jeden vždy musí byť predseda predstavenstva, 
alebo podpredseda predstavenstva.  

  (od: 05.05.2009) 

Spoločnosť zaväzujú aspoň dvaja členovia 
predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť 
predsedom predstavenstva. Podpisovanie za 
spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému 
alebo napísanému obchodnému menu 
spoločnosti podpisujúci členovia pripoja svoj 
podpis a vyznačia svoje meno a funkciu.  

  (od: 30.05.2002 do: 
04.05.2009) 

V mene spoločnosti konajú vždy spoločne aspoň 
dvaja členovia predstavenstva, alebo generálny 
riaditeľ. Generálny riaditeľ je Ing.Štefan Czucz. 
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k 
vytlačenému alebo napísanému názvu spoloč- 
nosti pripoja svoj podpis vždy spoločne aspoň 
dvaja členovia predstavenstva, alebo generálny 
riaditeľ.  

  (od: 17.03.1999 do: 
29.05.2002) 

V mene spoločnosti konajú vždy spoločne aspoň 
dvaja členovia predstavenstva, alebo generálny 
riaditeľ. Generálny riaditeľ je Ing. Ján Marônek. 
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k 
vytlačenému alebo napísanému názvu spoloč- 
nosti pripoja svoj podpis vždy spoločne aspoň 
dvaja členovia predstavenstva, alebo generálny 
riaditeľ.  

  (od: 10.02.1993 do: 
16.03.1999) 

 

Základné imanie:  130 850 748 EUR Rozsah splatenia: 130 850 748   (od: 29.06.2013) 



EUR  

100 843 372 EUR Rozsah splatenia: 100 843 372 
EUR  

  (od: 12.01.2013 do: 
28.06.2013) 

130 850 748 EUR Rozsah splatenia: 130 850 748 
EUR  

  (od: 04.01.2013 do: 
11.01.2013) 

100 843 372 EUR Rozsah splatenia: 100 843 372 
EUR  

  (od: 30.01.2010 do: 
03.01.2013) 

63 068 600 EUR Rozsah splatenia: 63 068 600 
EUR  

  (od: 01.01.2009 do: 
29.01.2010) 

1 900 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 900 000 
000 Sk  

  (od: 17.06.2004 do: 
31.12.2008) 

1 900 000 000 Sk  
  (od: 10.02.1993 do: 
16.06.2004) 

 

Akcie:  Počet: 3942  
Druh: kmeňové  
Podoba: listinné  
Forma: akcie na meno  
Menovitá hodnota: 33 194 EUR  
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: na 
prevod akcií je potrebný súhlas valného 
zhromaždenia  

  (od: 29.06.2013) 

Počet: 3038  
Druh: kmeňové  
Podoba: listinné  
Forma: akcie na meno  
Menovitá hodnota: 33 194 EUR  
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: na 
prevod akcií je potrebný súhlas valného 
zhromaždenia  

  (od: 30.01.2010 do: 
28.06.2013) 

Počet: 1900  
Druh: kmeňové  
Podoba: listinné  
Forma: akcie na meno  
Menovitá hodnota: 33 194 EUR  
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: na 
prevod akcií je potrebný súhlas valného 
zhromaždenia  

  (od: 01.01.2009 do: 
29.01.2010) 

Počet: 1900  
Druh: kmeňové  
Podoba: listinné  
Forma: akcie na meno  
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk  
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: na 
prevod akcií je potrebný súhlas valného 
zhromaždenia  

  (od: 17.06.2004 do: 
31.12.2008) 

Počet: 1900    (od: 31.01.2000 do: 



Podoba: listinné  
Forma: akcie na meno  
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk  

16.06.2004) 

Počet: 1900  
Forma: akcie na meno  
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk  

  (od: 10.03.1997 do: 
30.01.2000) 

Počet: 10  
Forma: akcie na meno  
Menovitá hodnota: 100 000 000 Sk  

  (od: 10.02.1993 do: 
09.03.1997) 

Počet: 90  
Forma: akcie na meno  
Menovitá hodnota: 10 000 000 Sk  

  (od: 10.02.1993 do: 
09.03.1997) 

 

Akcionár:  Slovenská republika zastúpená Ministerstvom 
hospodárstva Slovenskej republiky  
Mierová 19  
Bratislava 827 15  

  (od: 24.04.2009) 

 

Dozorná rada:  JUDr. Dušan Mach - predseda dozornej rady  
Mestský Park 3342/1  
Košice-Staré Mesto 040 01  
Vznik funkcie: 25.05.2012  

  (od: 05.06.2012) 

Ing. Peter Grófik - podpredseda dozornej rady  
Peterská 18  
Bratislava 821 03  
Vznik funkcie: 25.05.2012  

  (od: 05.06.2012) 

Ing. Jozef Žilík  
Fučíkova J/612  
Poltár 987 01  
Vznik funkcie: 25.05.2012  

  (od: 05.06.2012) 

JUDr. Milan Valašik  
Vajnorská 98/E  
Bratislava 831 04  
Vznik funkcie: 25.05.2012  

  (od: 05.06.2012) 

Ing. Ladislav Haspel  
Bôrik 7/A  
Bratislava 811 02  
Vznik funkcie: 25.05.2012  

  (od: 05.06.2012) 

Ing. Peter Magvaši , CSc., hosť. Prof.  
Cesta k lesu 1  
Martin 036 01  
Vznik funkcie: 25.05.2012  

  (od: 05.06.2012) 

Ing. Marek Zálom  
Priekopa 40  
Priekopa 072 61  
Vznik funkcie: 07.12.2012  

  (od: 18.01.2013) 

Peter Šťastný    (od: 18.01.2013) 



B. Tablica 88  
Dudince 962 71  
Vznik funkcie: 07.12.2012  

Peter Hanuš  
Tešedíkova 50  
Bratislava 841 06  
Vznik funkcie: 07.12.2012  

  (od: 18.01.2013) 

JUDr. Oliver Baláž  
Vyšehradská 9  
Bratislava  

  (od: 10.02.1993 do: 
15.05.1994) 

Ing. Vladimír Báleš, , DrSc. - člen dozornej rady  
Radlinského 9  
Bratislava 811 07  
Vznik funkcie: 29.04.2002  

  (od: 30.05.2002 do: 
19.05.2003) 

doc. JUDr. Ladislav Balko  
Hargašova 25  
Bratislava 841 06  
Vznik funkcie: 03.07.2009  

  (od: 24.07.2009 do: 
26.05.2010) 

doc. JUDr. Ladislav Balko  
Hargašova 25  
Bratislava 841 06  
Vznik funkcie: 03.07.2009 Skončenie funkcie: 
20.04.2010  

  (od: 27.05.2010 do: 
26.05.2010) 

JUDr. Marek Balko  
Na Kalvárii 7416/36  
Bratislava 811 04  
Vznik funkcie: 02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
04.06.2012) 

JUDr. Marek Balko  
Na Kalvárii 7416/36  
Bratislava 811 04  
Vznik funkcie: 02.11.2010 Skončenie funkcie: 
24.05.2012  

  (od: 05.06.2012 do: 
04.06.2012) 

Ing. Milan Boháč  
184  
Plášťovice  

  (od: 04.08.1995 do: 
20.10.1998) 

Zuzana Bollová - člen  
Hállova 14  
Bratislava 851 01  
Vznik funkcie: 27.02.2004  

  (od: 16.06.2004 do: 
20.02.2006) 

Zuzana Bollová - člen  
Hállova 14  
Bratislava 851 01  
Vznik funkcie: 27.02.2004 Skončenie funkcie: 
22.12.2005  

  (od: 21.02.2006 do: 
20.02.2006) 

Anna Bubeníková  
Grassalkovichova 37  

  (od: 21.02.2006 do: 
08.03.2006) 



Ivanka pri Dunaji 900 28  
Vznik funkcie: 22.12.2005  

Ing. Anna Bubeníková - podpredseda  
Grassalkovichova 37  
Ivanka pri Dunaji 900 28  
Vznik funkcie: 22.12.2005  

  (od: 09.03.2006 do: 
27.12.2006) 

Ing. Anna Bubeníková - podpredseda  
Grassalkovichova 37  
Ivanka pri Dunaji 900 28  
Vznik funkcie: 22.12.2005 Skončenie funkcie: 
20.11.2006  

  (od: 28.12.2006 do: 
27.12.2006) 

Štefan Capák  
Šipossa 32  
Šahy  

  (od: 04.08.1995 do: 
20.10.1998) 

Ing. Július Czajtányi  
Vinárska 46  
Šahy  

  (od: 10.02.1993 do: 
03.08.1995) 

JUDr. Alexander Erdős - podpredseda dozornej 
rady  
Koprivnická č. 36  
Bratislava 811 02  
Vznik funkcie: 18.12.2002  

  (od: 20.05.2003 do: 
15.06.2004) 

JUDr. Alexander Erdős - podpredseda dozornej 
rady  
Koprivnická č. 36  
Bratislava 811 02  
Vznik funkcie: 18.12.2002 Skončenie funkcie: 
27.02.2004  

  (od: 16.06.2004 do: 
15.06.2004) 

Zoltán Forgács - člen dozornej rady  
Hviezdoslavova 20  
Šahy  
Vznik funkcie: 06.03.2002  

  (od: 22.05.2002 do: 
29.07.2005) 

Zoltán Forgács - člen dozornej rady  
Hviezdoslavova 20  
Šahy  
Vznik funkcie: 06.03.2002 Skončenie funkcie: 
16.06.2005  

  (od: 30.07.2005 do: 
29.07.2005) 

Ing. Milan Gál - člen dozornej rady  
Janka Kráľa 27  
Šahy 936 01  
Vznik funkcie: 29.04.2002  

  (od: 30.05.2002 do: 
19.05.2003) 

PhDr. Zdenka Halgašová - člen dozornej rady  
Ševčenkova č. 13  
Bratislava 851 01  
Vznik funkcie: 18.12.2002  

  (od: 20.05.2003 do: 
15.06.2004) 

PhDr. Zdenka Halgašová - člen dozornej rady    (od: 16.06.2004 do: 



Ševčenkova č. 13  
Bratislava 851 01  
Vznik funkcie: 18.12.2002 Skončenie funkcie: 
27.02.2004  

15.06.2004) 

Ing. Ladislav Haspel  
Bôrik 7/A  
Bratislava 811 02  
Vznik funkcie: 20.11.2006  

  (od: 28.12.2006 do: 
05.05.2009) 

Ing. Ladislav Haspel  
Bôrik 7/A  
Bratislava 811 02  
Vznik funkcie: 20.11.2006 Skončenie funkcie: 
29.04.2009  

  (od: 06.05.2009 do: 
05.05.2009) 

Ing. Ladislav Haspel  
Bôrik 7/A  
Bratislava 811 02  
Vznik funkcie: 29.04.2009  

  (od: 06.05.2009 do: 
09.11.2010) 

Ing. Ladislav Haspel  
Bôrik 7/A  
Bratislava 811 02  
Vznik funkcie: 29.04.2009 Skončenie funkcie: 
02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
09.11.2010) 

Ing. Karel Hirman - predseda  
Slnečná 29  
Košice 040 01  
Vznik funkcie: 02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
04.06.2012) 

Ing. Karel Hirman - predseda  
Slnečná 29  
Košice 040 01  
Vznik funkcie: 02.11.2010 Skončenie funkcie: 
24.05.2012  

  (od: 05.06.2012 do: 
04.06.2012) 

Ing. Ladislav Holomány  
Tvarožkova 7  
Bratislava  

  (od: 10.02.1993 do: 
15.05.1994) 

Ing. Marián Ježek , CSc. - predseda  
Jankolová 3  
Bratislava  

  (od: 10.02.1993 do: 
15.05.1994) 

Ing. Jozef Kaiser - predseda dozornej rady  
Orechová 17  
Bratislava  
Skončenie funkcie: 29.04.2002  

  (od: 17.03.1999 do: 
29.05.2002) 

Ing. Jozef Kaiser - člen dozornej rady  
Orechová 17  
Bratislava 821 06  
Vznik funkcie: 29.04.2002  

  (od: 30.05.2002 do: 
27.12.2006) 

Ing. Jozef Kaiser - člen dozornej rady    (od: 28.12.2006 do: 



Orechová 17  
Bratislava 821 06  
Vznik funkcie: 29.04.2002 Skončenie funkcie: 
20.11.2006  

27.12.2006) 

Ján Kazár - člen  
Štúrova 728/19  
Liptovský Hrádok 033 01  
Vznik funkcie: 27.02.2004  

  (od: 16.06.2004 do: 
20.02.2006) 

Ján Kazár - člen  
Štúrova 728/19  
Liptovský Hrádok 033 01  
Vznik funkcie: 27.02.2004 Skončenie funkcie: 
22.12.2005  

  (od: 21.02.2006 do: 
20.02.2006) 

Ing. Peter Kliment - člen  
M.R.Štefánika 34/1  
Žiar nad Hronom  
Skončenie funkcie: 29.04.2002  

  (od: 21.05.2002 do: 
29.05.2002) 

Ing. Peter Kliment - predseda dozornej rady  
M.R.Štefánika 34/1  
Žiar nad Hronom 965 01  
Vznik funkcie: 29.04.2002  

  (od: 30.05.2002 do: 
19.05.2003) 

JUDr. Zuzana Kokavcová - člen dozornej rady  
Kuzmányho 352/12  
Brezno 977 01  
Vznik funkcie: 18.12.2002  

  (od: 20.05.2003 do: 
15.06.2004) 

JUDr. Zuzana Kokavcová - člen dozornej rady  
Kuzmányho 352/12  
Brezno 977 01  
Vznik funkcie: 18.12.2002 Skončenie funkcie: 
27.02.2004  

  (od: 16.06.2004 do: 
15.06.2004) 

Mgr. Pavol Kravec - člen dozornej rady  
243  
Trnavá Hora  

  (od: 17.03.1999 do: 
20.05.2002) 

Ing. Viliam Križan  
Južná 32  
Nitra 949 01  
Vznik funkcie: 20.11.2006  

  (od: 28.12.2006 do: 
05.05.2009) 

Ing. Viliam Križan  
Južná 32  
Nitra 949 01  
Vznik funkcie: 20.11.2006 Skončenie funkcie: 
29.04.2009  

  (od: 06.05.2009 do: 
05.05.2009) 

Ing. Viliam Križan  
Južná 32  
Nitra 949 01  
Vznik funkcie: 29.04.2009  

  (od: 06.05.2009 do: 
09.11.2010) 



Ing. Viliam Križan  
Južná 32  
Nitra 949 01  
Vznik funkcie: 29.04.2009 Skončenie funkcie: 
02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
09.11.2010) 

Ing. Peter Krútil - člen dozornej rady  
Ľ. Fullu 58  
Bratislava  

  (od: 21.10.1998 do: 
16.03.1999) 

Ing. Jaroslav Kubečka - predseda  
Piaristická 20  
Trenčín  

  (od: 16.05.1994 do: 
03.08.1995) 

JUDr. Dušan Mach - predseda  
Mestský park 1/3342  
Košice 040 11  
Vznik funkcie: 29.04.2009  

  (od: 02.07.2009 do: 
09.11.2010) 

JUDr. Dušan Mach - predseda  
Mestský park 1/3342  
Košice 040 11  
Vznik funkcie: 29.04.2009 Skončenie funkcie: 
02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
09.11.2010) 

JUDr. Dušan Mach - predseda  
Plzenská 65  
Košice 040 11  
Vznik funkcie: 20.11.2006  

  (od: 28.12.2006 do: 
05.05.2009) 

JUDr. Dušan Mach - predseda  
Plzenská 65  
Košice 040 11  
Vznik funkcie: 20.11.2006 Skončenie funkcie: 
29.04.2009  

  (od: 06.05.2009 do: 
05.05.2009) 

JUDr. Dušan Mach - predseda  
Plzenská 65  
Košice 040 11  
Vznik funkcie: 29.04.2009  

  (od: 06.05.2009 do: 
01.07.2009) 

Miroslav Marek  
Heydukova 23  
Bratislava 811 04  
Vznik funkcie: 22.12.2005  

  (od: 21.02.2006 do: 
27.12.2006) 

Miroslav Marek  
Heydukova 23  
Bratislava 811 04  
Vznik funkcie: 22.12.2005 Skončenie funkcie: 
20.11.2006  

  (od: 28.12.2006 do: 
27.12.2006) 

JUDr. Tibor Menyhart  
Tehelná 2  
Bratislava 831 03  
Vznik funkcie: 08.08.2008  

  (od: 26.08.2008 do: 
03.01.2012) 



JUDr. Tibor Menyhart  
Tehelná 2  
Bratislava 831 03  
Vznik funkcie: 08.08.2008 Skončenie funkcie: 
16.11.2011  

  (od: 04.01.2012 do: 
03.01.2012) 

Daniel Mihok  
Komenského 4  
Modra 900 01  
Vznik funkcie: 22.12.2005  

  (od: 21.02.2006 do: 
08.03.2006) 

Ing. Daniel Mihok , PhD. - predseda  
Komenského 4  
Modra 900 01  
Vznik funkcie: 22.12.2005  

  (od: 09.03.2006 do: 
27.12.2006) 

Ing. Daniel Mihok , PhD. - predseda  
Komenského 4  
Modra 900 01  
Vznik funkcie: 22.12.2005 Skončenie funkcie: 
20.11.2006  

  (od: 28.12.2006 do: 
27.12.2006) 

Ing. Ivan Mišík  
Donská 9  
Bratislava  

  (od: 10.03.1997 do: 
20.10.1998) 

Ing. Ivan Mišík - podpredseda dozornej rady  
Donská 9  
Bratislava  

  (od: 21.10.1998 do: 
16.03.1999) 

Ing. Jozef Mlynár  
Gallayovej 4  
Bratislava  

  (od: 10.02.1993 do: 
20.10.1998) 

Ing. Marián Mojžiš  
Budyšínska 18  
Bratislava 831 03  

  (od: 04.08.1995 do: 
09.03.1997) 

Ing. Peter Moravčík - člen dozornej rady  
88  
Bučany  

  (od: 21.10.1998 do: 
21.05.2002) 

Ing. Peter Moravčík  
88  
Bučany 919 28  
Vznik funkcie: 14.12.2011  

  (od: 04.01.2012 do: 
09.07.2012) 

Ing. Peter Moravčík  
88  
Bučany 919 28  
Vznik funkcie: 14.12.2011 Skončenie funkcie: 
25.06.2012  

  (od: 10.07.2012 do: 
09.07.2012) 

Mgr. Ladislav Nagy - podpredseda  
Tulipánová 8  
Tornaľa 982 01  
Vznik funkcie: 02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
04.06.2012) 



Mgr. Ladislav Nagy - podpredseda  
Tulipánová 8  
Tornaľa 982 01  
Vznik funkcie: 02.11.2010 Skončenie funkcie: 
24.05.2012  

  (od: 05.06.2012 do: 
04.06.2012) 

PhDr. Ján Oravec - člen dozornej rady  
23  
Rozbehy  

  (od: 27.08.2001 do: 
29.05.2002) 

Ing. Dušan Pekár  
Martinská 37  
Bratislava 821 05  
Vznik funkcie: 02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
04.06.2012) 

Ing. Dušan Pekár  
Martinská 37  
Bratislava 821 05  
Vznik funkcie: 02.11.2010 Skončenie funkcie: 
24.05.2012  

  (od: 05.06.2012 do: 
04.06.2012) 

Ing. Jolana Petrášová  
Vlčie hrdlo 47  
Bratislava 821 07  

  (od: 04.08.1995 do: 
20.10.1998) 

Ing. Jolana Petrášová - člen dozornej rady  
Vlčie hrdlo 47  
Bratislava  

  (od: 21.10.1998 do: 
16.03.1999) 

Ing. Jolana Petrášová - podpredsedníčka 
dozornej rady  
Vlčie Hrdlo 47  
Bratislava  
Skončenie funkcie: 29.04.2002  

  (od: 17.03.1999 do: 
29.05.2002) 

Ing. Ján Petrovič - člen dozornej rady  
Hlaváčikova 33  
Bratislava 841 05  
Vznik funkcie: 29.04.2002  

  (od: 30.05.2002 do: 
19.05.2003) 

Ing. Milan Piršel - predseda dozornej rady  
Prokofievova 14  
Bratislava  

  (od: 21.10.1998 do: 
16.03.1999) 

Ing. Miroslav Piršel - podpredseda  
Prokofievova 14  
Bratislava  

  (od: 10.03.1997 do: 
20.10.1998) 

Ing. Mikuláš Rakovský  
Klemensova 2487/7  
Bratislava 811 09  
Vznik funkcie: 20.11.2006  

  (od: 28.12.2006 do: 
05.05.2009) 

Ing. Mikuláš Rakovský  
Klemensova 2487/7  
Bratislava 811 09  
Vznik funkcie: 20.11.2006 Skončenie funkcie: 

  (od: 06.05.2009 do: 
05.05.2009) 



29.04.2009  

Ing. Mikuláš Rakovský  
Klemensova 2487/7  
Bratislava 811 09  
Vznik funkcie: 29.04.2009  

  (od: 06.05.2009 do: 
09.11.2010) 

Ing. Mikuláš Rakovský  
Klemensova 2487/7  
Bratislava 811 09  
Vznik funkcie: 29.04.2009 Skončenie funkcie: 
02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
09.11.2010) 

Ing. Július Rezeš  
Lučenecká 1  
Košice 040 11  
Vznik funkcie: 20.11.2006  

  (od: 28.12.2006 do: 
05.05.2009) 

Ing. Július Rezeš  
Lučenecká 1  
Košice 040 11  
Vznik funkcie: 20.11.2006 Skončenie funkcie: 
29.04.2009  

  (od: 06.05.2009 do: 
05.05.2009) 

Ing. Július Rezeš  
Lučenecká 1  
Košice 040 11  
Vznik funkcie: 29.04.2009  

  (od: 06.05.2009 do: 
09.11.2010) 

Ing. Július Rezeš  
Lučenecká 1  
Košice 040 11  
Vznik funkcie: 29.04.2009 Skončenie funkcie: 
02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
09.11.2010) 

Milan Roman  
Dr. Clementisa 39  
Skalica 909 01  
Vznik funkcie: 02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
04.06.2012) 

Milan Roman  
Dr. Clementisa 39  
Skalica 909 01  
Vznik funkcie: 02.11.2010 Skončenie funkcie: 
24.05.2012  

  (od: 05.06.2012 do: 
04.06.2012) 

RNDr. Martin Ružinský , PhD. - člen dozornej 
rady  
208  
Borša 076 32  
Vznik funkcie: 23.05.2002  

  (od: 30.05.2002 do: 
25.08.2008) 

RNDr. Martin Ružinský , PhD. - člen dozornej 
rady  
208  
Borša 076 32  

  (od: 26.08.2008 do: 
25.08.2008) 



Vznik funkcie: 23.05.2002 Skončenie funkcie: 
08.08.2008  

RNDr. Martin Ružinský , PhD. - člen dozornej 
rady  
208  
Borša 076 32  
Vznik funkcie: 08.08.2008  

  (od: 26.08.2008 do: 
23.04.2009) 

RNDr. Martin Ružinský , PhD. - člen dozornej 
rady  
208  
Borša 076 32  
Vznik funkcie: 08.08.2008 Skončenie funkcie: 
17.04.2009  

  (od: 24.04.2009 do: 
23.04.2009) 

JUDr. Ján Sabol - člen dozornej rady  
Hlaváčikova 39  
Bratislava  

  (od: 17.03.1999 do: 
26.08.2001) 

Ing. Ladislav Sandtner  
Hlavná 75  
Ivanka pri Dunaji  

  (od: 16.05.1994 do: 
20.10.1998) 

Ing. Juraj Sedlář  
Metodova 21  
Nitra 949 01  
Vznik funkcie: 02.11.2010  

  (od: 10.11.2010 do: 
04.06.2012) 

Ing. Juraj Sedlář  
Metodova 21  
Nitra 949 01  
Vznik funkcie: 02.11.2010 Skončenie funkcie: 
24.05.2012  

  (od: 05.06.2012 do: 
04.06.2012) 

Ladislav Semjan  
175  
Budkovce  

  (od: 10.02.1993 do: 
03.08.1995) 

Radovan Stretavský - člen  
Petrovce nad Laborcom 135  
Michalovce 072 21  
Vznik funkcie: 27.02.2004  

  (od: 16.06.2004 do: 
20.02.2006) 

Radovan Stretavský - člen  
Petrovce nad Laborcom 135  
Michalovce 072 21  
Vznik funkcie: 27.02.2004 Skončenie funkcie: 
22.12.2005  

  (od: 21.02.2006 do: 
20.02.2006) 

Ing. Ivan Svítek  
Holíčska 4  
Bratislava  

  (od: 10.04.1996 do: 
09.03.1997) 

Ing. Ivan Svítek - podpredseda  
Holíčska 4  
Bratislava  

  (od: 10.02.1993 do: 
09.04.1996) 



Szilárd Szedlár  
Murgašova 23  
Šaľa 927 00  
Vznik funkcie: 16.06.2005  

  (od: 30.07.2005 do: 
25.08.2008) 

Szilárd Szedlár  
Murgašova 23  
Šaľa 927 00  
Vznik funkcie: 16.06.2005 Skončenie funkcie: 
08.08.2008  

  (od: 26.08.2008 do: 
25.08.2008) 

Peter Šťastný  
B.Tablica 88  
Dudince 962 71  
Vznik funkcie: 16.06.2005  

  (od: 30.07.2005 do: 
25.08.2008) 

Peter Šťastný  
B.Tablica 88  
Dudince 962 71  
Vznik funkcie: 16.06.2005 Skončenie funkcie: 
08.08.2008  

  (od: 26.08.2008 do: 
25.08.2008) 

Peter Šťastný  
B.Tablica 88  
Dudince 962 71  
Vznik funkcie: 16.06.2005 Skončenie funkcie: 
08.08.2008  

  (od: 26.08.2008 do: 
28.08.2008) 

Juraj Štoffa - člen  
Záhradná 2  
Sabinov 083 01  
Vznik funkcie: 27.02.2004  

  (od: 16.06.2004 do: 
20.02.2006) 

Juraj Štoffa - člen  
Záhradná 2  
Sabinov 083 01  
Vznik funkcie: 27.02.2004 Skončenie funkcie: 
22.12.2005  

  (od: 21.02.2006 do: 
20.02.2006) 

Rita Tronyalová - predseda dozornej rady  
Hurbanova č. 4  
Senec 903 01  
Vznik funkcie: 18.12.2002 Skončenie funkcie: 
27.02.2004  

  (od: 16.06.2004 do: 
15.06.2004) 

Ing. Rita Tronyalová - predseda dozornej rady  
Hurbanova č. 4  
Senec 903 01  
Vznik funkcie: 18.12.2002  

  (od: 20.05.2003 do: 
15.06.2004) 

Štefan Vaško  
Volgogradská 38  
Prešov 080 01  
Vznik funkcie: 22.12.2005  

  (od: 21.02.2006 do: 
08.03.2006) 

Ing. Štefan Vaško    (od: 09.03.2006 do: 



Volgogradská 38  
Prešov 080 01  
Vznik funkcie: 22.12.2005  

27.12.2006) 

Ing. Štefan Vaško  
Volgogradská 38  
Prešov 080 01  
Vznik funkcie: 22.12.2005 Skončenie funkcie: 
20.11.2006  

  (od: 28.12.2006 do: 
27.12.2006) 

Ing. Ján Žitniak - člen dozornej rady  
63  
Dudince  

  (od: 21.10.1998 do: 
21.05.2002) 

Ing. Ján Žitniak - člen dozornej rady  
63  
Dudince  
Vznik funkcie: 06.03.2002  

  (od: 22.05.2002 do: 
29.05.2002) 

Ing. Ján Žitniak - podpredseda dozornej rady  
63  
Dubnica 962 71  
Vznik funkcie: 06.03.2002  

  (od: 30.05.2002 do: 
19.05.2003) 

Ing. Ján Žitniak - člen dozornej rady  
B.Tablica 63  
Dudince 962 71  
Vznik funkcie: 06.03.2002  

  (od: 20.05.2003 do: 
29.07.2005) 

Ing. Ján Žitniak - člen dozornej rady  
B.Tablica 63  
Dudince 962 71  
Vznik funkcie: 06.03.2002 Skončenie funkcie: 
16.06.2005  

  (od: 30.07.2005 do: 
29.07.2005) 

Peter Šťastný - člen dozornej rady  
B. Tablica 88  
Dudince 962 71  
Vznik funkcie: 08.08.2008 Skončenie funkcie: 
07.12.2012  

  (od: 18.01.2013 do: 
17.01.2013) 

Ing. Marek Zálom  
40  
Priekopa 072 61  
Vznik funkcie: 29.05.2009 Skončenie funkcie: 
07.12.2012  

  (od: 18.01.2013 do: 
17.01.2013) 

Ing. Marek Zálom  
40  
Priekopa 072 61  
Vznik funkcie: 29.05.2009  

  (od: 02.07.2009 do: 
17.01.2013) 

Peter Šťastný - člen dozornej rady  
B. Tablica 88  
Dudince 962 71  
Vznik funkcie: 08.08.2008  

  (od: 29.08.2008 do: 
17.01.2013) 



Jurij Dimitrievič Ivanov - člen dozornej rady  
Leninski prospekt 32-137  
Moskva 119334  
Ruská federácia  
Vznik funkcie: 29.04.2002  

  (od: 30.05.2002 do: 
05.09.2007) 

Jurij Dimitrievič Ivanov - člen dozornej rady  
Leninski prospekt 32-137  
Moskva 119334  
Ruská federácia  
Vznik funkcie: 29.04.2002 Skončenie funkcie: 
29.04.2007  

  (od: 06.09.2007 do: 
05.09.2007) 

 

Ďalšie právne 
skutočnosti:  

Zakladateľom akciovej spoločnosti je Minis- 
terstvo hospodárstva SR. Spoločnosť je zalo- 
žená v súlade s ustanovením § 154 a 
nasledujúcich Obchodného zákonníka. 
Živnostenský list bol vydaný Obvodným úradom 
Bratislava 2 dňa 29.12.1992. Notárska zápisnica 
č. Nz 622/ 92 zo dňa 11.12.1992, rovnopis č. N 
673/92. Stanovy akciovej spoločnosti boli prijaté 
dňa 22.12.1992, zakladateľská listina je zo dňa 
22.12.1992 - /notárska zápisnica č. N 703/92, Nz 
652/92/. Stary spis: Sa 1000  

  (od: 10.02.1993) 

Zápisnica z valného zhromaždenia a.s. 
Transpetrol zo dňa 20.4.1994. Stanovy 
TRANSPETROL a.s., prijaté na valnom 
zhromaždení dňa 20.4.1994. Stary spis: Sa 1000  

  (od: 16.05.1994) 

Zápisnica z mimoriadneho valného 
zhromaždenia zo dňa 23.3.1995. Notárska 
zápisnica č. Nz 159/95 napísaná dňa 20.04.1995 
notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, 
osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia 
konaného dňa 20.04.1995, na ktorom bola 
schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1000  

  (od: 04.08.1995) 

Notárska zápisnica Nz 386/95 zo dňa 6.9.1995. 
Stary spis: Sa 1000  

  (od: 19.10.1995) 

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromažde- 
nia, konaného dňa 11.12.1995. Zápisnica z 
valného zhromaždenia, konaného dňa 
11.12.1995, ktorého priebeh bol osvedče- ný 
notárskou zápisnicou č. Nz 539/95 zo dňa 
11.12.1995 spísanou notárom Miloslavom 
Kováčom. Stary spis: Sa 1000  

  (od: 10.04.1996) 

Notárska zápisnica Nz 167/96 zo dňa 22.4.1996 
a stanovy spoločnosti, zápisnica z mimoriadneho 
valného zhromaždenia zo dňa 4.12.1996. Stary 
spis: Sa 1000  

  (od: 10.03.1997) 

Úplné znenie Stanov spoločnosti schválené   (od: 21.10.1998) 



valným zhromaždením spoločnosti dňa 7.5.1998. 

Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 
16.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do 
not.záp. č. N 280/98, Nz 283/98 schválilo zmenu 
stanov v časti predmet činnosti Mimoriadne 
valné zhromaždenie dňa 10.12.1998, priebeh 
ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. 
N 487/98, Nz 455/98 schválilo zmenu stanov. 
Mimoriadne valné zhromaždenie, priebeh 
ktorého bol osvedčený do not.záp. č. Nz 8/99 
dňa 20.1.1999 schválilo odvolanie a voľbu 
členov predstavenstva a dozornej rady.  

  (od: 17.03.1999) 

Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme 
notárskej zápisnice Nz 370/01 napísanej dňa 
3.7.2001 notárom JUDr. Lošonským na ktorom 
bola schválená zmena v dozornej rade.  

  (od: 27.08.2001) 

Zápisnica z mimoriadneho valného 
zhromaždenia zo dňa 27.9.2001.  

  (od: 21.05.2002) 

Hlásenie o výsledku volieb dozornej rady zo dňa 
5.3.2002 - 6.3.2002.  

  (od: 22.05.2002) 

Zápisnica z mimoriadneho valného 
zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice 
č.Nz 343/2002 dňa 29.4.2002 notárom JUDr. 
Ľubomírom Vlhom, na ktorom bola schválená 
zmena stanov. Ing.Miroslav Čurilla, deň zániku 
funkcie 20.1.2002. Hlásenie o výsledku volieb 
dozornej rady zo dňa 22.5. - 23.5.2002.  

  (od: 30.05.2002) 

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia 
konaného 30. 5. 2002, na ktorom bola schválená 
zmena stanov, osvedčená do notárskej zápisnice 
č. Nz 438/2002 napísanej Mgr. Tomášom 
Leškovským notárskym kandidátom JUDr. 
Ľubomíra Vlhu.  

  (od: 29.07.2002) 

Zápisnica z mimoriadneho valného 
zhromaždenia zo dňa 18.12.2002, na ktorom 
bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch 
spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. P. 
Námešného sa končí dňom 18.12.2002. Funkcia 
členov dozornej rady Ing. J. Petroviča, Ing. M. 
Gála sa končí dňom 18.12.2002.  

  (od: 20.05.2003) 

Notárska zápisnica N 2370/03, Nz 80486/03 
spísaná dňa 12.09.2003 notárskym kandidátom 
Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvečujúca 
priebeh mimoriadneho zhromaždenia na ktorom 
bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou TPF 
leasing s.r.o. a TRANSPETROL TRANZIT a.s. 
a schválená zmluva o zlúčení. Obchodná 

  (od: 17.02.2004) 



spoločnosť TRANSPETROL, a.s. sa dňom 
29.02.2004 stáva právnym zástupcom 
zanikajúcich spoločností TPF leasing s.r.o., 
Šumavská 38, 826 60 Bratislava, IČO: 31 405 
495 a TRNASPETROL TRANZIT a.s., 
Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 367 
313 a prechádzajú na ňu všetky práva a záväzky 
zanikajúcich spoločností.  

Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti 
TRANSPETROL SERVIS a.s., Šumavská 38, 
821 08 Bratislava, IČO: 35 686 430, ktorá bola 
zrušená na základe rozhodnutia mimoriadneho 
valného zhromaždenia spoločnosti dňa 
27.02.2004 a ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia 
so spoločnosťou TRANSPETROL a.s., 
Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 341 
977 ku dňu 16.06.2004.  

  (od: 16.06.2004) 

Hlásenie o výsledku volieb členov dozornej rady 
volených zamestnancami obchodnej spoločnosti 
zo dňa 16.06.2005.  

  (od: 30.07.2005) 

Zápisnica z mimoriadneho valného 
zhromaždenia konaného dňa 22.12.2005.  

  (od: 21.02.2006) 

Zápisnica z valného zhromaždnenia N 
1918/2006, Nz 16654/2006, NCRIs 16557/2006 
konaného dňa 24.4.2006 napísaná notárom Mgr. 
Tomášom Leškovským dňa 2.5.2006 - rozšírenie 
predmetu činnosti.  

  (od: 19.05.2006) 

Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme 
notárskej zápisnice č. N 1388/2009, Nz 
12192/2009, NCRls 12332/2009 zo dňa 
17.04.2009. Rozhodnutie jediného akcionára vo 
forme notárskej zápisnice č. N 33/2009, Nz 
12277/2009, NCRls 12422/2009 zo dňa 
17.04.2009.  

  (od: 24.04.2009) 

Notárska zápisnica N 35/2009, Nz 13196/2009, 
NCRls 13353/2009 zo dňa 24.4.2009.  

  (od: 05.05.2009) 

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 
29.04.2009.  

  (od: 06.05.2009) 

Hlásenie o výsledku volieb do dozornej rady zo 
dňa 29.5.2009.  

  (od: 02.07.2009) 

Notárska zápisnica č. N 59/2009, Nz 22637/2009 
zo dňa 03.07.2009 osvedčujúca rozhodnutie 
jediného akcionára.  

  (od: 24.07.2009) 

Notárska zápisnica N 186/2009, Nz 54316/2009, 
NCRls 54941/2009 zo dňa 18.12.2009 
osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.  

  (od: 30.01.2010) 



Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 
20.04.2010.  

  (od: 27.05.2010) 

Notárska zápisnica N 63/2010, Nz 21422/2010, 
NCRls 21741/2010 zo dňa 15.6.2010 
osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.  

  (od: 07.07.2010) 

Notárska zápisnica N 354/2010, Nz 40769/2010 
zo dňa 02.11.2010 osvedčujúca rozhodnutie 
jediného akcionára.  

  (od: 10.11.2010) 

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 
23.05.2012.  

  (od: 05.06.2012) 

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 
31.05.2012.  

  (od: 09.06.2012) 

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 
25.06.2012.  

  (od: 10.07.2012) 

Rozhodnutie jediného akcionára o poverení 
predstavenstva na prijatie rozhodnutia o zvýšení 
základného imania spoločnosti spísané vo forme 
notárskej zápisnice N 712/2012, Nz 56952/2012, 
NCRls 57813/2012 zo dňa 18.12.2012  

  (od: 04.01.2013) 

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 
24.01.2013.  

  (od: 01.02.2013) 

Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu 
zasadnutia predstavenstva č. N 344/2013, Nz 
20795/2013, NCRls 21216/2013 zo dňa 
20.06.2013.  

  (od: 23.07.2013) 

Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu 
valného zhromaždenia č. N 344/2013, Nz 
20795/2013, NCRls 21216/2013 zo dňa 
20.06.2013.  

  (od: 29.06.2013 do: 
22.07.2013) 
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Zápisnica č. 2/2014 
zo zasadnutie komisie konaného dňa 10.4.2014 

 
 

Prítomní: Ing. Peter Hrapko,  MUDr. Vladimír Ferjenčík, PhDr. Patrik Guldan, Ing. Eulália 
Ižová, CSc., Ing. Martin Klementis, Ing. Michal Kocián, Katarína Ševčíková 

 
Prizvaní:   JUDr. Eva Poprendová , Dušan Pekár 
 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Vyhodnotenie podaní „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 
3. Zaujatie stanoviska k listu starostu 
4. Rôzne 

 
 
Bod 1 
Predseda komisie privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že komisia je 
uznášaniaschopná. Zároveň informoval o programe komisie, kde navrhol doplniť bod týkajúci 
sa majetkového priznania PaedDr. Barancovej. 
 
Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
 
Bod 2 
Tajomníčka komisie oboznámila prítomných, že starosta Mestskej časti Bratislava – Ružinov 
a poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov odovzdali  
„Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 
Z.z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.“ 
Predseda komisie otvoril obálku, na ktorej nebolo uvedené meno.  Majetkové priznanie bolo 
riaditeľky ZŠ Mierová. Obálka bude odovzdaná na útvar personálnej práce a miezd. 
 
Ďalej tajomníčka komisie uviedla, že majetkové priznanie PaedDr. Barancovej neevidujeme. 
Predseda navrhol, aby tajomníčka komisie požiadala PaedDr. Barancovú o predloženie 
potvrdenia o podaní majetkového priznania. 
V prípade preukázania, že majetkové priznanie bolo podané v termíne, komisia vyjadruje 
nespokojnosť s nakladaním s podanými majetkovými priznaniami na miestnom úrade.  
Komisia navrhuje prednostke miestneho úradu, aby do budúcnosti zabezpečila evidenciu 
podaných majetkových priznaní cez evidenciu pošty miestneho úradu. 
Zároveň členovia komisie žiadajú prednostku miestneho úradu o písomné vyjadrenie k strate 
majetkového priznania v termíne do 17.4.2014 v doobednajších hodinách. 
Zároveň členovia komisie poverili predsedu komisie, aby požiadal PaedDr. Barancovú 
o dodanie nového majetkového priznania. 
 
Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 
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Doklad o daňovom priznaní podal Ing. Vladimír Sloboda (2.4.2014)  a žiadosť o predĺženie 
lehoty na doloženie daňového dokladu podala Katarína Ševčíková.  
Predseda komisie osloví emailom poslancov, aby uviedli, kto požiadal o odklad podania 
daňového priznania.  
 
Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
 
Bod 3 
 
Predseda komisie oboznámil členov o podaní starostu. Zároveň ich oboznámil so 
stanoviskom odboru právneho a správy majetku.  
Komisia odsúhlasila otvorenie obálok s majetkovým priznaním Dušana Pekára podané v 
rokoch 2011, 2012 a 2013. 
 
Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Predseda konštatoval, že obálky podané v roku 2011 neprešli podateľňou a nie je zrejmé, či 
boli alebo neboli otvárané pred otvorením komisiou. 
 
Obálka č. 1  označená „Ing. Dušan Pekár – neotvárať“ 
  obsahovala majetkové priznanie za  rok 2010 
 
Obálka č. 2  označená „Majetkové priznanie za rok 2010 – neotvárať“ 
  uvedený aj príjem zo spoločnosti Transpetrol 
 
Obálka č. 3 označená „Daňové priznanie“ 
  obsahovala potvrdenie o daňovom priznaní 
 
Obálka č. 4 označená „Majetkové priznanie za rok – neotvárať“ 
  nebolo uvedené, že bol členom dozornej rady Transpetrolu 
 
Obálka č. 5 označená „Daňové priznanie za rok 2012“ 
  uvedený príjem za rok 2011 aj od spoločnosti Transpetrol 
 
Obálka č. 6 označená „Dušan Pekár – neotvárať“ 
  uvedené príjmy od spoločnosti Transpetrol vo výške 3538,- € 
 
Obálka č. 7 odpoveď starostu týkajúca sa nominovania do dozornej rady Transpetrolu 
 
Na základe pozvania sa starosta zúčastnil na rokovaní komisie. Predseda starostu 
oboznámil s doterajším priebehom rokovania. Na otázku, či má starosta doklad 
o nominovaní do dozornej rady ide o menovací dekrét, starosta uviedol, že menovací dekrét 
nemal.  Menovaný bol na základe notárskej zápisnice.  
K porušeniu, že neuviedol funkciu za rok 2011 priznal, že si to neuvedomil a ďalej 
konštatoval že za rok 2011 mal príjmy za členstvo v dozornej rade Transpetrolu a že 
v daňovom priznaní je tento príjem zahrnutý. V prípade záujmu komisie predloží celé daňové 
priznanie za rok 2011. 
 
Na základe preskúmania predložených dokladov a osobného rozhovoru so starostom 
komisia došla k záveru, že starosta porušil ústavný zákon č. 357/2004 o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov z 26. mája 2004 v dvoch bodoch: 
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1) v majetkovom priznaní za rok 2011 neuviedol, že zastával funkciu člena dozornej 
rady spoločnosti Transpetrol, 

2) v majetkovom priznaní za rok 2011 a 2012 neuviedol, že bol členom dozornej rady 
Transpetrolu a za túto funkciou poberal odmenu. 

 
Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Na základe povinnosti vyplývajúcej zo zákona predseda predloží na najbližšie rokovanie 
miestneho zastupiteľstva návrh uznesenia, v ktorom bude konštatovať porušenie  ústavného 
zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
z 26. mája 2004 v týchto dvoch bodoch: 

1) majetkovom priznaní za rok 2011 neuviedol, že zastával funkciu člena dozornej rady  
      spoločnosti Transpetrol, 
2) v majetkovom priznaní za rok 2011 a 2012 neuviedol, že bol členom dozornej rady 

Transpetrolu a za túto funkciou poberal odmenu. 
 

A) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov udeľuje starostovi pokutu 
v sume zodpovedajúcej 6-násobku mesačného platu ktorý poberal 

B) Žiadame prednostku miestneho úradu, aby na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva 
predložila spôsob úhrady danej pokuty. 

Ďalej v uznesení bude konštatovaná možnosť podania odvolania a povinnosť vyplývajúca 
z čl. 9 ods. 5 zákona o doručení uznesenia zástupcom starostu. 
 
Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Uznesenie bude sformulované v spolupráci s odborom právnym a správy nehnuteľného 
majetku. 
 
 
Bod 4 
Predseda komisie informoval prítomných, že ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční 
5.5.2013 o 15.30 h na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Ružinov. Na záver 
poďakoval všetkým prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
 

       Ing. Peter Hrapko, v.r.  
        predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
Silvia Valčeková, tajomníčka komisie 
Tel.č.  02/48 284 227 
E-mail: silvia.valcekova@ruzinov.sk 
 
 



 
                          Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 440/XXVII/2014  

zo dňa 6. 05. 2014 
 
 

3.  Správa o súdnych konaniach, v ktorých ako účastníci vystupujú na jednej strane  
     Mestská časť Bratislava - Ružinov  a  na  strane  druhej Bratislavská vodárenská  
     spoločnosť, a. s. 
   
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                                                    b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
predložený materiál 
 
 
B.                                                          s p l n o m o c ň u j e 
 
Dušana Pekára, starostu 
na rokovanie so zástupcami BVS, a. s. o mimosúdnej dohode 
 
 
C.                                                                   ž i a d a 
 
Dušana Pekára, starostu 
1. Predložiť na najbližšie zasadnutie MZ správu o výsledku rokovaní o mimosúdnej dohode 
 
2. Predložiť na najbližšie zasadnutie MZ návrh na riešenie rozpočtových dôsledkov súdnych 
    konaní 
 
 
 
                                                                  
                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                         Dušan Pekár, v. r.         
                                                                                                                 starosta        
 
 
 
 
  
 
 



                          Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 441/XXVII/2014 

zo dňa 6. 05. 2014 
 
 

4.  Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2014 
   
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 

A.                                                         s c h v a ľ u j e 

	

1.  zmenu rozpočtu na rok 2014 podľa predloženého materiálu v celkovej výške 
 
 

Príjmy spolu Schválený rozpočet Návrh 1.zmeny rozpočtu 

 z toho: 2014 2014 

Bežné príjmy 25 207 154 25 207 154

Kapitálové príjmy 578 700 578 700

Finančné operácie 1 347 072 1 841 869

 S P O L U 27 132 926 27 627 723

   
   
   

   

Výdavky spolu  Schválený rozpočet Návrh 1.zmeny rozpočtu 

 z toho: 2014 2014 

Bežné výdavky 24 522 866 25 017 663

Kapitálové výdavky 2 394 480 2 394 480

Finančné operácie 215 580 215 580

 S P O L U 27 132 926 27 627 723
 
 
 
 
 
 

 
 
 



B.                                                          u k l a d á    
 
 
Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ  
1. Zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov  
 

                                                                                                       T: 31.12. 2014 
 
 

2. Predložiť miestnemu  zastupiteľstvu  správu o všetkých  konaniach,  kde odvolací orgán 
    prvostupňového stavebného úradu rozhodol o nesprávnom úradnom postupe Stavebného 
    úradu MČ Bratislava - Ružinov 
                                                                                                           
                                                                                                                        T: 24.06. 2014 
 
3. Zabezpečiť uplatnenie  nároku  na  úhradu  škody  voči  zodpovedným   zamestnancom 
    podľa § 22 ods. 4 zákona č. 514/2003 o zodpovednosti za škodu  spôsobenú  pri výkone 
    verejnej moci 

                                                                                                      T: 30.09. 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              
                                                                                                          Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                  starosta                                                 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 442/XXVII/2014 

zo dňa 6. 05. 2014 
 
 

5.  Návrh    Všeobecne   záväzného   nariadenia   mestskej  časti  Bratislava - Ružinov  
     č. .../2014 zo  dňa ...... 2014  o   poskytovaní   nenávratných  finančných príspevkov 
     obyvateľom   mestskej  časti  Bratislava - Ružinov   v čase  hmotnej  núdze, náhlej    
     núdze, na zabezpečenie  spoločného  stravovania dôchodcov a iných nenávratných  
     finančných príspevkov 
   
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                 s c h v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 36/2014 zo 6. mája 2014 
o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava - 
Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania 
dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov 
 

B.                                                      s p l n o m o c ň u j e 

 
Dušana Pekára, starostu 
aby  s   ohľadom  na  ustanovenie   § 13  ods. 2,  § 15 ods. 2  a  § 35 ods. 2   tohto   nariadenia, 
každoročne  po zverejnení  opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  ktorým 
sa    ustanovuje   pevná   suma   zvýšenia   dôchodkovej  dávky  na  príslušný  kalendárny  rok 
v   Zbierke  zákonov  SR,  vyhlásil  k   1. januáru  kalendárneho  roka úplné znenie Všeobecne 
záväzného   nariadenia   mestskej   časti   Bratislava - Ružinov  č.  36/2014   zo  6. mája  2014 
o  poskytovaní   nenávratných  finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava - 
Ružinov   v  čase  hmotnej  núdze,  náhlej  núdze,   na  zabezpečenie  spoločného  stravovania 
dôchodcov  a    iných   nenávratných   finančných  príspevkov,  ktoré  stanoví  nové  príjmové 
pásma   starobných   a    predčasných   dôchodkov    uvedených   v   § 13  ods. 2,  § 15  ods. 2 
a § 35 ods. 2 tohto nariadenia pre príslušný kalendárny rok. 
 
 
C.         u k l a d á 

Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 
1. vyhlásiť  Všeobecne  záväzné  nariadenie  mestskej časti   Bratislava - Ružinov  č. 36/2014 
zo 6. mája 2014 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej 



časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného 
stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov 

 
2.  zverejniť spôsobom mestskej časti obvyklým 

 
T : ihneď po podpise starostom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                   starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 443/XXVII/2014 

zo dňa 6. 05. 2014 
 
 

  6.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. ...../2014,  ktorým  sa mení  a  dopĺňa   
       Všeobecne   záväzné    nariadenie   č.  2/2011   zo   dňa    3.5.  2011   o   úhradách  
       za poskytovanie  sociálnych služieb 
 
   
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                                                         s c h v a ľ u j e 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 37/2014 zo 6. mája 
2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -  
Ružinov č. 2/2011 z 03. 05. 2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb 
   
 
B.                                                    s p l n o m o c ň u j e  
 
 
Dušana Pekára, starostu 
aby  vyhlásil  úplné  znenie  Všeobecne  záväzného nariadenia   mestskej  časti  Bratislava - 
Ružinov,  ktorým  sa  upravujú  úhrady  za poskytovanie sociálnych služieb 
 
 
C.                                                             u k l a d á 
 
 
Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 
1. vyhlásiť  Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č.   37/2014 
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb   
 
2. zverejniť spôsobom v  mestskej časti obvyklým  
                                                                                             T: ihneď po podpise starostom    
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                        starosta 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 444/XVII/2014  

zo dňa 6. 05. 2014 
 
 

7.  Návrh  stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava - Ružinov 
     k  návrhu  Dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy,   
     ktorým sa dopĺňa čl. 36b ods. 2, v oblasti konania verejných športových podujatí 
   
   
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                                                              s ú h l a s í 
 
s predloženým návrhom Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa dopĺňa čl. 36 b ods. 2, v oblasti konania verejných športových podujatí 
 
 
B.                                                           o d p o r ú č a 
 
 
Dušanovi Pekárovi, starostovi 
zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov primátorovi 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                                             T: ihneď po podpise uznesenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                 starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 445/XXVII/2014 

zo dňa 6. 05. 2014 
 
 

8.  Návrh   stanoviska   Miestneho   zastupiteľstva   mestskej  časti  Bratislava - Ružinov  
     k  návrhu  Všeobecne  záväzného  nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o  určení   
     výšky finančných  prostriedkov určených  na  prevádzku  a  mzdy na žiaka základnej  
     umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
     zariadenia 
   
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                                                              s ú h l a s í 
 
s  predloženým  návrhom Všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného mesta SR  Bratislavy 
o  určení  výšky finančných  prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej  školy,   poslucháča  jazykovej  školy,  dieťa   materskej  školy  a  dieťa školského 
zariadenia 
 
 
B.                                                             o d p o r ú č a 
 
Dušanovi Pekárovi, starostovi 
zaslať  súhlasné  stanovisko Miestneho  zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava - Ružinov 
primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
                                                                                                         Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                 starosta 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 446/XXVII/2014 

zo dňa 6. 05. 2014 
 

 
  9.  Návrh  na vyhlásenie obchodnej  verejnej súťaže na  uzatvorenie zmluvy o  nájme  
       objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                                                          s c h v a ľ u j e 
 
 
podmienky  obchodnej  verejnej  súťaže  uvedené  v  prílohe č. 1 tohto uznesenia na nájom 
objektu  Domu  kultúry Bulharské 60 súp. č. 4435 v Bratislave (ďalej len „DK Bulharská“), 
ktorý  je  postavený  na  pozemku  parcelné  číslo 14790/8, 14814/440 zapísaný na LV č. 1, 
okres:  Bratislava II,  obec:  BA -  m. č. Ružinov, katastrálne územie Trnávka na Okresnom 
úrade Bratislava, Katastrálny odbor na dobu určitú 10 rokov od 1. 07. 2014 
 
 
B.                                                                u k l a d á 
 
 
Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 
1. vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž 
 
                                                                                                                T: do 16.05. 2014 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu s víťazným navrhovateľom 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                starosta    
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 k uzneseniu č. 446/XXVII/2014 
 

Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 

 
 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
 

Mestská časť Bratislava - Ružinov v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov  týmto  
 
 

v y h l a s u j e 
 

obchodnú verejnú súťaž 
 

o  najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu – Dom kultúry Bulharská 60 
súpisné číslo 4435 v Bratislave, ktorý je postavený na pozemku parcelné číslo 14790/8, 

14814/440, zapísaný na LV č. 1, okres: Bratislava II, obec: BA  -m.č. Ružinov, katastrálne 
územie Trnávka na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor 

 
 
 
I. Vyhlasovateľ/Prenajímateľ: 

 
Mestská časť Bratislava – Ružinov 
Mierová 21 
827 05 Bratislava 212 
 
IČO: 00603155 
DPH: 2020699516 

 
II. Predmet obchodnej verejnej súťaže 
 
Prenájom objektu Domu kultúry Bulharská 60 súpisné číslo 4435 v Bratislave (ďalej len „DK 
Bulharská“), ktorý je postavený na pozemku parcelné číslo 14790/8, 14814/440, zapísaný 
na LV č. 1, okres: Bratislava II, obec: BA-m.č. Ružinov, katastrálne územie Trnávka 
na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor.  
Mestská časť Bratislava – Ružinov upozorňuje a každý uchádzač, ktorý sa prihlási 
do obchodnej verejnej súťaže berie na vedomie, že na nebytové priestory nachádzajúce sa 
na 1.NP DK Bulharská o celkovej výmere 570,77 m2 je v súčasnom období uzavretá Zmluva 
o nájme nebytových priestorov s nájomcom Ferry, s.r.o. za účelom nájmu pohostinská 
činnosť s dobou nájmu do 30.4.2018. Nebytový priestor pozostáva z baru a kaviarne, 
reštaurácie s terasou a ostatných prevádzkových priestorov. Nájomca obdržal výpoveď 
zo zmluvy o nájme predmetných nebytových priestorov. Po ukončení nájmu bude predmetný 
nebytový priestor prenajatý uchádzačovi. 
Predmetom nájmu nie je na 1.NP služobný dvojizbový byt, ktorý je prenajatý na dobu určitú, 
t.j. počas plnenia požadovanej funkcie domovník – údržbár. Dispozíciu bytu tvoria: zádverie, 
predsieň, WC, kuchyňa, komora, dve izby, chodbička, kúpeľňa s vaňou a umývadlom. 
 
  



Majetko-právna informácia: 
- DK Bulharská je skolaudovaný ako spoločenský dom, 
- prenajímateľ je správcom DK Bulharská, 
- prenajímateľ nie je vlastníkom pozemku parcely registra „C“ evidovanej 

na katastrálnej mape parcela číslo 14790/8, 14814/440 na ktorom je DK postavený, 
- pozemky, na ktorých je postavený DK Bulharská sú vo vlastníctve Slovenskej 

Republiky – SPF a Ministerstva vnútra, 
- priľahlé pozemky sú vo vlastníctve Slovenskej Republiky – SPF, Ministerstva vnútra a 

tretích osôb. 
 
 
III. Doba nájmu 
 
Zmluva o nájme sa bude uzatvárať na dobu určitú a to na dobu 10 (desať) rokov od 1.7.2014 
do 30.06.2024. 
 

- doba nájmu sa predĺži o ďalších 5 (päť) rokov za podmienok dohodnutých v nájomnej 
zmluve (opcia) s výnimkou výšky nájomného. Nájomca je povinný prenajímateľovi 
písomne oznámiť uplatnenie opcie najneskôr 6 (šesť) mesiacov pred uplynutím doby 
nájmu a požiadať prenajímateľa o uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve. 
Predmetom dodatku bude aj dohoda prenajímateľa a nájomcu o úprave výšky 
nájomného v nadväznosti na nájomné, za aké sa budú v danom čase a mieste 
prenajímať porovnateľné nehnuteľnosti. V prípade, že sa prenajímateľ a nájomca 
na výške nájomného nedohodnú, bude táto určená na základe znaleckého posudku 
predloženého prenajímateľom,  

- užívanie predmetu nájmu po skončení doby nájmu nepredlžuje dobu nájmu, 
- zmluvu nie je možné obnoviť podľa § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka, 
- nájomca DK Bulharská nemá právo na prednostný prevod predmetu nájmu 

do vlastníctva. 
 
 
IV. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť 
 
Nájomná zmluva sa bude uzatvárať v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.  
 
Nájomná zmluva bude okrem iného obsahovať, že: 
 

- nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa 
vzťahujú na predmet nájmu a v rozsahu a na účel dohodnutý v zmluve o nájme. 
Taktiež je povinný na vlastné náklady zabezpečiť ochranu predmet nájmu 
pred poškodením alebo zneužitím, 

 
- nájomca sa zaväzuje riadne starať o predmet nájmu, najmä zabezpečovať na vlastné 

náklady všetky úpravy, opravy, údržbu, rekonštrukčné práce a modernizáciu, ako aj 
znášať zo svojho náklady spojené s neprimeraným užívaním predmetu nájmu, 

 
- nájomca je povinný zabezpečiť na vlastné náklady prevádzku a obsluhu plynovej 

kotolne v zmysle platných právnych predpisov, vykurovanie celého objektu ako aj 
dodávku tepla, teplej úžitkovej vody a studenej vody aj pre ostatných nájomcov v DK 
Bulharská. Na spôsobe vyúčtovania a úhrady za poskytnutie týchto médií a služieb je 
nájomca povinný sa osobitne dohodnúť s nájomcom bytu a s nájomcom nebytového 
priestoru na 1.NP DK Bulharská. 
Nájomca sa zaväzuje vykonávať na svoje náklady na plynovej kotolni všetky potrebné 
a plánované opravy, údržby, revízie, ktorých výsledok bude zaznamenaný vo forme 
revíznych správ, technologických prehliadok, udržiavať predmet nájmu 



v užívaniaschopnom stave a odstraňovať havárie. Pri vykonávaní akejkoľvek 
rekonštrukcie, opravy, úpravy, technického zhodnotenia alebo údržby plynovej kotolni 
sa nájomca zaväzuje dodržiavať súvisiace platné právne predpisy, 

 
- nájomca sa zaväzuje uzatvoriť na vlastné náklady poistné zmluvy, ktoré budú 

pokrývať nasledovné riziká: 
a) poistenie zodpovednosti nájomcu za škody vzniknuté v súvislosti s jeho 

činnosťou v predmete nájmu (najmä poškodenie majetku a všetkých škôd 
na predmete nájmu), 

b) poistenie predmetu nájmu a všetkého majetku nájomcu nachádzajúceho sa 
v/na predmete nájmu proti živelným pohromám, 

c) poistenie rizika krádeže vlámaním do predmetu nájmu alebo lúpežným 
prepadnutím a rizika vandalizmu  

 
- stavebné úpravy a odstránenie havarijného stavu vykoná nájomca na vlastné náklady 

bez nároku na ich náhradu, pričom tieto náklady nebudú započítané do nájomného 
za predmet nájmu, 

 
- v súlade s § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov bude nájomca oprávnený vo vlastnom mene vykonávať odpisy technického 
zhodnotenia DK Bulharská, 

 
- nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečovať odstránenie závad brániacich 

riadne užívať DK Bulharská. Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady vykonávať 
v lehotách stanovených v osobitných predpisoch revízie a kontroly v DK Bulharská. 
Ak nájomca nemá v predmete činnosti poskytovanie takýchto činností, zaväzuje sa 
obstarať splnenie uvedených zákonných povinností tretími odborne spôsobilými 
osobami. Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady odstrániť vady a nedostatky v DK 
Bulharská, ktoré vyvstali na základe revízií a kontrol vykonaných nájomcom alebo 
tretími osobami v zmysle osobitných predpisov a v písomných správach týchto osôb 
v časti zistené nedostatky, bez zbytočného odkladu po doručení správ a protokolov. 

 
Investície: 
- nájomca bude povinný pred začatím plánovaných stavebných úprav, opráv, 

rekonštrukčných prác a udržiavacích prác predložiť prenajímateľovi rozpis (projektová 
dokumentácia) a návrh rozpočtu (ocenený výkaz výmer podľa predloženého rozpisu) 
za účelom odsúhlasenia rozsahu stavebných úprav a určenie predbežnej výšky 
nákladov (investícia).  
Predmetom stavebných úprav je: 
- Odstránenie havarijného stavu  
 (v zmysle znaleckého posudku vo výške 20 000,- €) 

- odstránenie zatekania balkónových dverí 
- zvýšenie zábradlia na balkónoch 
- ošetrenie skorodovanej výstuže a povrchová úprava na fasádnych prvkoch 
- sanácia vonkajších schodísk – schodiskové stupne, podesty, kovové zábradlia 
- oprava vonkajších omietok 
- sanácia izolácie proti zemnej vlhkosti 
- oprava omietok stropov na 3.NP 
 

- Rekonštrukcia prvkov krátkodobej životnosti a zlepšenie úžitkových vlastnosti 
objektu po vzájomnom odsúhlasení minimálne vo výške 180 000,- €. 
- Rekonštrukciu prvkov krátkodobej životnosti a zlepšenie úžitkových vlastnosti 

objektu vykoná nájomca na vlastné náklady počas doby nájmu tejto nájomnej 
zmluvy, bez nároku na ich náhradu a nebudú započítané s nájomným za 
predmet nájmu, a to: 



- minimálne vo výške 70.000,- EUR: 
 v prvom roku nájmu  minimálne vo výške 14.000,- EUR 

v druhom roku nájmu  minimálne vo výške 14.000,- EUR 
v tretom roku nájmu  minimálne vo výške 14.000,- EUR 
v štvrtom roku nájmu  minimálne vo výške 14.000,- EUR 
v piatom roku nájmu  minimálne vo výške 14.000,- EUR 

K porušeniu povinnosti podľa tejto odrážky nedôjde, ak celková výška 
preinvestovaných prostriedkov podľa tejto odrážky ku koncu 
posudzovaného roku nájmu bude minimálne vo výške súčinu 14.000,- 
EUR a posudzovaným rokom nájmu. 

 
- v nasledujúcich rokoch v každom jednom roku 
 minimálne vo výške jednej pätiny investície 

zníženej o výšku investície v prvých piatich rokoch 
nájmu podľa nájomnej zmluvy, 

K porušeniu povinnosti podľa tejto odrážky nedôjde, ak celková výška 
preinvestovaných prostriedkov podľa tejto odrážky ku koncu 
posudzovaného roku nájmu bude minimálne vo výške súčtu 
preinvestovaných prostriedkov v prvých piatich rokoch nájmu vo výške 
70.000,- EUR a súčinu 22.000,- EUR a posudzovaným rokom nájmu 
zníženým o hodnotu 5. 

 
 

- v prípade, ak je nutné k úprave predmetu nájmu povolenie príslušného stavebného 
úradu, po písomnom odsúhlasení rozsahu úpravy predmetu nájmu a predpokladanej 
výšky vložených finančných prostriedkov prenajímateľom, sa nájomca zaväzuje 
v lehote do 30 dní od takého odsúhlasenia, požiadať príslušný stavebný úrad 
o vydanie povolenia nevyhnutného na začatie úpravy predmetu nájmu, 

 
- v lehote do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy sa nájomca 

zaväzuje uskutočniť rekonštrukciu DK Bulharská v rozsahu minimálne podľa 
predpredchádzajúcej odrážky (odstránenie havarijného stavu) a zabezpečiť 
právoplatné užívacie povolenie, ak sa vyžaduje v povolení stavebného úradu, 

 
- nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré 

vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy 
a mestskej časti Bratislava – Ružinov v platnom znení, týkajúce sa najmä 
dodržiavania čistoty, poriadku, udržiavanie mestskej zelene, zimnej údržby a pod. 
a z platných právnych predpisov týkajúcich sa najmä protipožiarnej ochrany, 
hygienických predpisov, ochrany majetku a pod., 

 
- nájomca sa zaväzuje zabezpečiť zneškodnenie komunálneho odpadu oprávnenou 

osobou podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta (VZN č. 12/2001), 

 
- nájomca uzavrie zmluvy s dodávateľmi vody, plynu, elektriny, odvoz odpadu a pod.. 

Nájomca sa zaväzuje uzavrieť zmluvu o dodávke elektrickej energie s dodávateľom 
Pow-en a.s., Prievozská 4B, 82109 Bratislava, IČO: 43 860 125, DIČ: 2022502394, 
minimálne na obdobie do 31.12.2015, 

 
- nájomca je oprávnený prenechať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu, 

na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, 
 



- nájomné sa nájomca zaväzuje platiť mesačne vopred vždy do 15. dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca na účet prenajímateľa. Nájomné za prvý mesiac nájmu, alebo 
jeho pomernú časť bude splatné v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
nájomnej zmluvy. 
Pomerná časť nájomného sa vypočíta tak, že denné nájomné vypočítané ako 1/365 
ročného nájomného sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom sa zmluva uzavrela. 
Nájomné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet prenajímateľa.  
Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01.07. výšku nájomného dohodnutého 
v nájomnej zmluve o výšku mieri inflácie stanovenej Štatistickým úradom SR za 
bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok zverejnenú Štatistickým úradom SR 
v januári nasledujúceho roku. Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi 
písomne. 

 
- pri akomkoľvek ukončení nájmu zo strany prenajímateľa z dôvodov spočívajúcich 

v konaní alebo nekonaní nájomcu, ako aj v prípade uplynutia doby nájmu sa 
prenajímateľ a nájomca dohodli a bez výhrad súhlasia s tým, že prenajímateľ nie je 
povinný nájomcovi uhradiť zhodnotenie predmetu nájmu. V takomto prípade bude 
nárok nájomcu vysporiadaný bezodplatne ku dňu skončenia nájmu. Za zhodnotenie 
predmetu nájmu, sa pre účely zmluvy považuje vykonanie takých zmien predmetu 
nájmu, ktoré boli vykonané za podmienok dohodnutých zmluvou (zmluva o nájme) 
a ktorými sa zvýšila hodnota predmetu nájmu, 

 
Nájomný vzťah môže byť ukončený: 
a) dohodou zmluvných strán 
b) výpoveďou prenajímateľa z dôvodu ak: 

- nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie o realizácii celomestský 
významnej stavby na predmete nájmu, 

- bolo rozhodnuté o odstránení stavby 
c) výpoveďou nájomcu ak: 

- bolo rozhodnuté o odstránení stavby  
- predmet nájmu sa stane nespôsobilým na dohodnuté užívanie bez porušenia 

povinností nájomcu, 
Výpovedná lehota je tri mesiace pre obidve zmluvné strany a počíta sa od prvého 
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. 

d) odstúpením od zmluvy prenajímateľom, v prípade ak: 
- nájomca dlhšie ako 30 dní mešká s úhradou nájomného, 
- nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť v rozpore s účelom 

vymedzeným v nájomnej zmluve, 
- nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, 
- nájomca v lehote šiestich mesiacov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 

neuskutoční rekonštrukciu DK Bulharská a nezabezpečí právoplatné užívacie 
povolenie a v uvedenom termíne nezaháji plnenie zámeru účelu zmluvy  

- nájomca neuskutoční rekonštrukciu prvkov krátkodobej životnosti a zlepšenie 
úžitkových vlastnosti objektu podľa tejto nájomnej zmluvy a/alebo 
nepreinvestuje minimálnu výšku investície, 

pričom v prípade odstúpenia od zmluvy podľa písmena d) prenajímateľ nájomcu 
najskôr vyzve na zabezpečenie nápravy vadného stavu, pričom nájomca napriek 
výzve požadovanú nápravu nezabezpečí, a to ani v lehote 14 dní od doručenia 
písomného upozornenia prenajímateľa 

e) odstúpením od zmluvy nájomcom, v prípade, ak preukáže, že v dôsledku skrytej 
vady predmetu nájmu nie je možné uskutočniť jeho rekonštrukcie, 

f) odstúpením od zmluvy podľa § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka v súlade 
s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 



Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek 
zmluvnou stranou sa zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia o odstúpení od 
zmluvy druhej zmluvnej strane (ex nunc). V tomto prípade nájomca odovzdá 
predmet nájmu v lehote určenej prenajímateľom alebo v lehote dohodnutej medzi 
zmluvnými stranami. 

 
V súlade s vyššie uvedeným nájomca vyhlasuje, že po ukončení nájmu nebude žiadať 
vrátenie finančných prostriedkov k vynaloženiu, ktorých bol touto zmluvou (zmluvou 
o nájme) zaviazaný. 

 
 
V. Účel nájmu a minimálna výška nájomného 
 

1) Účelom nájmu je rekonštrukcia DK Bulharská a následné prevádzkovanie DK 
Bulharská za účelom: 
- kultúrno - spoločenská vybavenosť, 

- kultúrne zariadenia, 
- zábavné zariadenia 

- obchod, administratíva 
- služby (s výnimkou erotických, sexuálnych a herní) 
- stravovanie 
- športovo - rekreačná vybavenosť  
Účel prevádzkovania DK Bulharská musí byť v súlade s Návrhom regulácie 
funkčného využívania územia, ktorý je uvedený v územnoplánovacej informácii 
a stanovisku k nájmu a využiteľnosti Domu kultúry Bulharská 60, na parc.č. 14790/8, 
14814/440 v k.ú. Trnávka zo dňa 22.04.2014. 
 

2) Zámer využitia nájmu závisí od účelu nájmu uvedeného v bode V 
 
3) Minimálna výška: 

 
- nájomného  

 25.000,00 €/rok  (2.083,3333 €/ mesiac)  

 - investície 

    200.000,- €   

 
4) Ak bude nájomcom nezisková organizácia, ktorá na vykonávanie činnosti súvisiacej 

s účelom nájmu podľa predloženého zámeru potrebuje získať registračnú kartu 
od oprávneného orgánu, zaväzuje sa prenajímateľovi registračnú kartu predložiť 
do 3 mesiacov od účinnosti nájomnej zmluvy; v prípade že je potrebné vykonať 
stavebné úpravy do 3 mesiacov od zmeny predmetu nájmu (rekonštrukcia) 
a v uvedenom termíne zahájiť plnenie zámeru účelu zmluvy. V prípade nepredloženia 
registračnej karty vo vyššie uvedenej lehote (3 mesiace) od účinnosti zmluvy nájomná 
zmluva bez ďalšieho zaniká. 

 
 
VI. Podmienky účasti uchádzača v súťaži 
 

1.) Predloženie dokladu o oprávnení podnikať, resp. oprávnení vykonávať mimo 
podnikateľské aktivity a činnosti, t. j. pri právnických osobách originál výpisu 
z Obchodného registra, pri fyzických osobách – podnikateľoch originál výpisu 
zo Živnostenského registra, ktoré nesmú byť staršie ako jeden mesiac, originál 
stanov alebo iného zakladateľského dokumentu mimovládnej organizácie, neziskovej 



organizácie, nadácie alebo občianskeho združenia a originál výpisu z príslušného 
registra, ak sa tam zapisujú.  

2.) Doklad (doklady), že navrhovateľ nemá záväzky voči príslušnému daňovému úradu, 
sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni, nie je v likvidácii ani 
v konkurze, ani že voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie. 

3.) Navrhovateľ nesmie mať voči vyhlasovateľovi nesplnené záväzky. 
4.) Písomný súhlas uchádzača, že súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov 

v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení. 

 
 
VII. Obsah súťažného návrhu 
 
Súťažný návrh musí obsahovať: 
 

1.) identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné 
číslo,  

2.) účel nájmu, 
3.) cenovú ponuku, t. j. ponúkanú výšku nájomného a investície, 
4.) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži uvedené v článku VI., 
5.) zámer využitia podľa účelu nájmu, 
6.) súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. 

 
 
VIII. Kontaktná osoba vyhlasovateľa 
 

Meno:  Silvia Valčeková 
Telefón:  +421 2 482 84 227 
E-mail:  silvia.valcekova@ruzinov.sk,  
 
Meno:  Ing. Zdeno Císar 
Telefón:  +421 2 482 84 222 
E-mail:  zdeno.cisar@ruzinov.sk 

 
 
IX. Termín obhliadky  
 

Termín obhliadky sa uskutoční dňa 21.5.2014 o 10.00 hod., záujemcovia sa stretnú 
pred vchodom do DK Bulharská v Bratislave. 
 
 
X. Spôsob podávania súťažných návrhov  
 
Navrhovatelia sú  povinní doručiť záväzné súťažné písomné návrhy poštou alebo osobne 
na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 
Bratislava 212 v zalepenej obálke s označením: 
 
„Obchodná verejná súťaž – DK Bulharská, Bratislava – NEOTVÁRAŤ“ 
 
 
 
 
 
 
 



XI. Lehota na  podávanie súťažných návrhov  
 

1.) Záväzné súťažné návrhy je možné podávať prostredníctvom pošty s pečiatkou 
podacej pošty s dátumom najneskôr 23.05.2014 alebo osobne do podateľne úradu 
najneskôr 27.05.2014 do 16.00 hod. Na neskoro podaný návrh sa neprihliada.   

2.) Záväzné súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť, dopĺňať ani 
upravovať. 

3.) Do súťaže nemožno zaradiť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom 
v týchto súťažných podmienkach, ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným 
podmienkam. 

 
4.) Vyhlasovateľ vylúči z obchodnej verejnej súťaže uchádzača, ktorý nesplnil 

podmienky, nepredložil požadované doklady, alebo ak zistí, že predložené doklady 
sú neplatné alebo nepravdivé. 

5.) Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži. 
 
 
XII. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov 
 

1. zámer využitia podľa účelu nájmu   váha kritéria 50 bodov 
 (Kritérium č. 1) 
 

Každej ponuke sa pridelí počet bodov od nula do 50 bodov. 
 
 
2. výška ponúkaného nájomného a investície  váha kritéria 50 bodov 
 (Kritérium č. 2) 
 

Navrhovateľ, ktorý nie je platcom DPH bude do hodnotenia zaradená ponúkaná cena 
bez DPH. Navrhovateľ, ktorý je platcom DPH bude do hodnotenia zaradená 
ponúkaná cena vrátane DPH. Navrhovateľ musí zreteľne uviesť túto skutočnosť, t.j. či 
je platcom DPH alebo nie je platcom DPH. 

 
 
Celková cena predmetu nájmu a investície sa určí ako 
 
súčet  

ceny nájmu  vynásobený  konštantou 1 
      konštanta 1  nadobúda hodnotu 10 

    a  
výšky investície 

 
 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najvyšším návrhom ceny 
nájomného a investície za predmet nájmu. Pri ostatných ponukách sa počet 
bodov urči úmerou. Hodnotenie ceny nájomného a investície ostatných ponúk sa 
vyjadrí ako podiel navrhovanej celkovej ceny predmetu nájmu a investície 
príslušnej vyhodnocovanej ponuky (v čitateli) a najvyššej navrhovanej celkovej 
ceny predmetu nájmu a investície platnej ponuky (v menovateli), prenásobený 
maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Takto vypočítané body sa 
budú zaokrúhľovať na dve desatinné miesta t.j., nadol, ak je tretie desatinné číslo 
menšie ako 5; nahor, ak je tretie desatinné číslo rovné alebo väčšie ako 5. 

 
 
 



Spôsob celkového vyhodnotenia ponúk podľa kritérií: 
Na záver sa spracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk - za každého navrhovateľa sa 
vypočíta celkový súčet jeho bodov pridelených za každé hodnotené kritérium č.1 a č.2. 
Následne sa zostaví poradie navrhovateľov podľa počtu získaných bodov, pričom 
úspešným navrhovateľom sa stane navrhovateľ, ktorého ponuka dosiahne v bodovom 
hodnotení najvyšší celkový súčet bodov. 
V prípade rovnosti (zhody) celkového počtu bodov dvoch alebo viacerých ponúk, ktoré 
dosiahli najvyšší celkový počet bodov, sa stane úspešným navrhovateľom ten 
navrhovateľ, ktorého ponuka z nich dosiahne najvyššie bodové hodnotenie za kritérium 
č.1. 

 
 
XIII. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 
 

1.) Výsledky súťaže budú zverejnené na úradnej tabuli miestneho úradu 
a na internetovej stránke www.ruzinov.sk do 30.6.2014. 

2.) Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh bude upovedomený písomne najneskôr 
v lehote 10 dní od zverejnenia výsledkov súťaže.  

3.) Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení 
písomne. 

 
 

XIV. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
 

1.) Kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž.  
2.) O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení. 
3.) Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli úradu a na internetovej stránke 

www.ruzinov.sk. 
4.) Predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu. 
5.) Odmietnuť jednotlivé predložené súťažné návrhy, a ak uzná za vhodné, aj všetky 

predložené súťažné návrhy. 
6.) V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska  požiadaviek 

vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch, vylúčiť návrh z  obchodnej 
verejnej súťaže. 

7.) V prípade zistenia chýb v písaní, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu, vyzvať 
navrhovateľa na ich odstránenie. 

8.) Ponúknuť uzavretie nájomnej zmluvy ďalšiemu v poradí určenom výberovou 
komisiou, ak víťaz písomne oznámi, že nemá záujem o uzavretie nájomnej zmluvy, 
ďalej ak nepodpíše nájomnú zmluvu v lehote do 15 dní od predloženia nájomnej 
zmluvy. 

 
 
 

V Bratislave  
 
 
 
 
 
         Dušan Pekár   
            starosta 
 
 
 



     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 447/XXVII/2014 

zo dňa 6. 05. 2014 
 

 
   
10.  Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, 
       efektívnosti  a  účelnosti  pri  hospodárení  s  verejnými  prostriedkami v  obchodnej 
       spoločnosti TVR a RE, s. r. o. 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                                                  b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
 
predloženú  správu   o   výsledku   kontroly  dodržiavania  všeobecne  záväzných  právnych 
predpisov,  efektívnosti  a  účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami  v obchodnej 
spoločnosti  TVR a RE, s.r.o.  
 
 
B.                                                                ž i a d a          
 
 
konateľov spoločnosti TVR a RE, s. r. o. predložiť do najbližšieho zasadnutia MZ mestskej 
časti   Bratislava - Ružinov  návrh  prijatých  konkrétnych  opatrení  a   správu  o  odstránení 
zistených nedostatkov predložilo do druhého najbližšieho zasadnutia MZ               
 
                                                                                                                              T: v texte           
 
 
 
 
 
                                                                                                          Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                  starosta 
                                                                                             
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 



    Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 448/XXVII/2014 

zo dňa 6. 05. 2014 
 

 
11.   Návrh na vyhlásenie volieb miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava -  
        Ružinov na funkčné obdobie 6 rokov 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 

A.                                                  b e r i e    n a   v e d o m i e  

vzdanie sa funkcie miestneho kontrolóra Ing. Rastislava Harmana ku dňu 1. 5. 2014 (týmto 
dňom končí aj jeho pracovný pomer).  

B.                                                               v y h l a s u j e   

nové  voľby  miestneho  kontrolóra  Mestskej  časti  Bratislava - Ružinov  na  deň  24. 6. 2014  
na funkčné obdobie 6 rokov.     
                                                  
C.                                                                   u k l a d á      

 
Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 
zabezpečiť vypísanie volieb miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 
                                                                                                                                      T: ihneď 
 
 
 
 
 
                                                              
 
                                                                                                           Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                   starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 449/XXVII/2014  

zo dňa 6. 05. 2014 
 

 
12.  Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
                                                       b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
 
 - splnenie uznesení MZ č.:        389/XXIII/2013,   414/XXIV/2014,  423/XXVI/2014, 
                                                      424/XXVI/2014,  425/XXVI/2014,  426/XXVI/2014, 
                                                      427/XXVI/2014,  437/XXVI/2014,  
 
                                                                                                termínovaných k 30. 04. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                 starosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č. 450/XXVII/2014  

zo dňa 6. 05. 2014 
 

 
14.  Rôzne 
       a) Podmienka pre zadanie ÚPD-zóny Cvernovka 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 
 
A.                                                         s c h v a ľ u j e 
 
Alternatívu  A  podľa  prílohy -  grafický  priemet   hranice   zóny.   Obstarávateľ   ÚPD-z 
zapracuje zmenu hranice do zadania 
 
Z: Dušan Pekár, starosta                                             T: ihneď po podpise zápisnice MZ 
 
 
B.                                                             ž i a d a   
 
Dušana Pekára, starostu 
aby požiadal v súvislosti s prípravou územnoplánovacej dokumentácie zóny príslušný orgán 
štátnej správy o posúdenie možnosti vyhlásenia a schválenia ochranného pásma nehnuteľnej 
NKP č. ÚZNKP 11550/1 
                                                                                      T: ihneď po podpise zápisnice MZ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                  starosta 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č.  

zo dňa 6. 05. 2014 
 

 
14.  Rôzne 
       b) Pesimistické a realistické náklady návrhu rozpočtu na rok 2015 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 
 
 
 
- návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
                                                                                                         Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                 starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Uznesenie  č.  

zo dňa 6. 05. 2014 
 

 
14.  Rôzne 
       c) Stanovisko MZ k rekonštrukcii strechy na bytovom dome Kostlivého ul. 2 - 16 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 
 
 
 
- návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
                                                                                                         Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                                 starosta 
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