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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
po prerokovaní materiálu:  
 
na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ust. § 
15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, v zmysle ktorých miestne zastupiteľstvo na návrh starostu vymenúva a odvoláva 
členov orgánov právnických osôb založených mestskou časťou, vykonávajúc pôsobnosť valného 
zhromaždenia spoločnosti Ružinovský podnik verejno  - prospešných služieb, a.s. so sídlom Mlynské 
Luhy 19, 821 05 Bratislava, identifikačné číslo 35 828 064, týmto: 
 
A.  vymenúva nasledovných členov predstavenstva spoločnosti Ružinovský podnik verejno – 

prospešných služieb, a. s.: 
 

1. Attilu Horvátha , nar. xxx, rod. č. xxxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxx, ako 
predsedu predstavenstva;  

2. Františka Németha, nar. xxx, rod. č. xxxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxx, ako 
člena predstavenstva; 

3. Ing. Vladimíra Slobodu, nar. xxx, rod. č. xxxxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxx, 
ako člena predstavenstva 

 
s dňom vzniku funkcie 4. 7. 2014. 
 

B.  vymenúva nasledovných členov dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno – 
prospešných služieb, a. s.: 
 

1. Radovana Struhára, nar. xxx, rod. č. xxxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
2. JUDr. Danielu Šurínovú, nar. xxx, rod. č. xxxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxx;  
3. Ing. Tatianu Tomáškovú, nar. xxx, rod. č. xxxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxx 

 
s dňom vzniku funkcie 4. 7. 2014. 
 

C.  schvaľuje vykonanie nasledovnej zmeny Stanov spoločnosti Ružinovský podnik verejno – 
prospešných služieb, a. s.: 

- v ust. čl. X. bod 3. stanov sa vypúšťa text: "Funkčné obdobie členov predstavenstva je 
dvojročné s výnimkou podľa bodu 5. tohto článku, funkčné obdobie končí až voľbou 
nových členov predstavenstva." a nahrádza sa textom: "Funkčné obdobie členov 
predstavenstva je štvorročné."; 

- v ust. čl. XI. bod 6. stanov sa vypúšťa text: "Funkčné obdobie členov dozornej rady je 
dvojročné, končí však až voľbou nových členov dozornej rady." a nahrádza sa textom: 
"Funkčné obdobie členov dozornej rady je štvorročné." 

 
D. žiada Ing. Dušana Pekára, starostu, aby na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva prijal 

dňa 4. 7. 2014 rozhodnutie Mestskej časti Bratislava – Ružinov ako jediného akcionára 
spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a. s. v súlade s prísl. ust. 
Obchodného zákonníka a bezodkladne po jeho prijatí podal návrh na zápis zmien do obchodného 
registra.  

 
T: 4. 7. 2014 
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Dôvodová správa:  
        

Doterajším členom predstavenstva, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri, zanikla zo zákona 
funkcia už v januári roku 2013, a to bez ohľadu na doterajšie znenie ust. čl. X. bod 3. stanov, ktoré na 
jednej strane určuje dvojročné funkčné obdobie členov predstavenstva, zároveň však ustanovuje, že 
funkčné obdobie má skončiť až voľbou nových členov predstavenstva. Z tohto dôvodu navrhujeme dať 
vec do súladu s právnym poriadkom, a teda zvoliť nových členov predstavenstva. 

Podľa ust. § 194 ods. 1 Obchodného zákonníka členov predstavenstva volí a odvoláva valné 
zhromaždenie z akcionárov alebo iných osôb na dobu určenú v stanovách, ktorá nesmie presiahnuť päť 
rokov. 

Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že stanovy síce môžu určiť funkčné obdobie členov 
predstavenstva, toto však nesmie byť dlhšie ako päť rokov. Ustanovenie, ktoré určuje, že funkčné 
obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva, je preto v rozpore z cit. ust. § 194 ods. 1 
Obchodného zákonníka, a v tejto časti je teda neplatné.  

Z vyššie uvedených skutočností vyplynula nevyhnutnosť zvoliť nových členov predstavenstva, 
ako aj zmeniť niektoré ustanovenia existujúcich stanov spoločnosti Ružinovský podnik verejno-
prospešných služieb, a. s.  

Podľa ust. § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka druhá veta, dve tretiny členov dozornej rady volí 
a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci, ak má spoločnosť viac ako 50 
zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby. Podľa ust. § 200 ods. 2 Obchodného 
zákonníka členovia dozornej rady sa volia na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 
5 rokov.  

Nakoľko funkcia zanikla aj členom dozornej rady zapísaným v obchodnom registri (niektorým 
dokonca už v roku 2004), pričom neplatnosť ustanovenia o skončení funkčného obdobia až voľbou 
nových členov dozornej rady platí rovnako aj pre tento prípad, je potrebné v súlade s ust. § 200 ods. 1 a 
2 Obchodného zákonníka zvoliť rovnako aj členov dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik 
verejno - prospešných služieb, a. s. a rovnako je potrebné upraviť stanovy (v rovnakom rozsahu ako 
v prípade predstavenstva) aj v článku týkajúcom sa voľby členov dozornej rady.   
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