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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo  
mestskej časti Bratislava - Ružinov  
po prerokovaní materiálu:  
 
A.  schvaľuje odvolanie   
 

z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.: 

 

Martina Barkola , nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxxxxx;  

 

z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.: 

 

1. Katarínu Ševčíkovú, nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

2. Ing. Jána Junasa,  nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

3. Ing. Michala Kociána, nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

4. Ing. Martina  Klementisa, nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

5. Ing. Euláliu Ižovú , CSc., nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
B. schvaľuje nasledovných zástupcov mestskej časti Bratislava – Ružinov do spoločnosti Prvá 

ružinovská spoločnosť, a. s. do funkcie:  
 
člena predstavenstva : JUDr. Martina Vojtašovi ča, nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxx, bytom 
xxxxxxxxxxxxxxx,  
predsedu dozornej rady : Ing. Petra Turlíka , nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxx, bytom 
xxxxxxxxxxxxxxxx,  
člena dozornej rady : Mgr. Petru Palenčárovú, nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxx, bytom 
xxxxxxxxxxxxxxxxx,  
člena dozornej rady : PaedDr. Máriu Barancovú, nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxx, bytom 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
člena dozornej rady : Ing. arch. Luciu Štasselovú, nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxx, bytom 
xxxxxxxxxxxxxxxxx,  
člena dozornej rady : Mgr. Jozefa Matúška, nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxx, bytom 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

mestskej časti Bratislava - Ružinov požiadal spoločnosť Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., resp. 
jej predstavenstvo o zvolanie valného zhromaždenia tejto spoločnosti, na ktorom predloží návrh 
na odvolanie a voľbu (vymenovanie) člena predstavenstva a členov dozornej rady v zmysle bodu 
A. a bodu B. tohto uznesenia.   

                                                                                                                                       T: bezodkladne  
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Dôvodová správa:  
        

V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení, z. č. 369/1990 Zb. je obecnému 
zastupiteľstvu vyhradené na návrh starostu schvaľovať zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných 
orgánov právnických osôb založených obcou. Spoločnosť Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., so sídlom 
Mlynské Nivy 61, 827 011 Bratislava, IČO: 35 768 266, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2149/B (ďalej len „PRS“) je obchodnou spoločnosťou založenou 
Mestskou časťou Bratislava – Ružinov (ďalej aj „Mestská časť“) a Prvou správcovskou, a.s.. Mestská 
časť má od založenia spoločnosti PRS 100 kusov akcií v menovitej hodnote 33,193919 EUR/ 1 akcia 
z celkového počtu 1000 kusov akcií, čiže má 10 %-nú majetkovú účasť v spoločnosti. Podľa čl. XVIII. 
Stanov PRS valné zhromaždenie PRS volí členov predstavenstva a dozornej rady z kandidátov, písomne 
navrhnutých každým akcionárom. Valné zhromaždenie PRS volí jedného člena predstavenstva a piatich 
členov dozornej rady z kandidátov navrhnutých Mestskou časťou ako akcionárom. Predsedu dozornej 
rady volí valné zhromaždenie PRS z kandidátov navrhnutých Mestskou časťou ako akcionárom.  

 Odvolanie doterajších členov a voľbu nových členov predstavenstva a dozornej rady PRS 
navrhujeme z dôvodu uskutočnených komunálnych volieb do miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
a zvolenia nových poslancov do miestneho zastupiteľstva. Novozvolení poslanci miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti sa zložením sľubu ujali svojej funkcie na 4 ročné funkčné obdobie, a teda 
by mali rozhodnúť aj o zástupcoch Mestskej časti v štatutárnych a kontrolných orgánoch právnickej 
osoby, v ktorej je mestská časť akcionárom.   

     

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


