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Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní materiálu:  
 
v súlade s ust. § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov týmto na návrh starostu: 
 
A.         
 odvoláva doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno – 

prospešných služieb, a. s. Ing. Martina Patoprstého, trvale bytom Sputniková 3, 821 02 
Bratislava,  

 vymenúva nového člena predstavenstva spoločnosti Ružinovský podnik verejno – 
prospešných služieb, a. s. Ing. Martina Patoprstého, trvale bytom Sputniková 3, 821 02 
Bratislava, 

 vymenúva nového člena dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno – 
prospešných služieb, a. s. .........................., trvale bytom.................................................., 

s dňom zániku a vzniku funkcie 28. 6. 2017; 

 
B.  

berie na vedomie vzdanie sa funkcie doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti CULTUS 
Ružinov, a. s., Ing. Tomáša Alschera, trvale bytom Palkovičova 14, 821 08  Bratislava,    

  vymenúva nového člena dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov, a. s.,       
..................................., trvale bytom ........................................., 

s dňom vzniku funkcie 28. 6. 2017; 

 
C.  

berie na vedomie vzdanie sa funkcie doterajšieho konateľa spoločnosti TVR a RE, s. r. o.,   
Ing. Tomáša Alschera, trvale bytom Palkovičova 14, 821 08  Bratislava, 

vymenúva nového konateľa spoločnosti TVR a RE, s. r. o., ......................, trvale bytom 
.................., 

s dňom vzniku funkcie 28. 6. 2017. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa:  
        

V zmysle ust. § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov je na návrh starostu vyhradené miestnemu 
zastupiteľstvu vymenúvať a odvolávať členov orgánov právnických osôb založených mestskou 
časťou.  

 
Spoločnosť Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a. s., so sídlom Mlynské 

Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2890/B (ďalej len „RPVPS“) je obchodnou spoločnosťou so 100 
%-nou majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

Listom zo dňa 20.12.2016 s účinnosťou od 13. 2. 2017 sa vzdala funkcie členky 
predstavenstva RPVPS pani Ing. Katarína Horváthová. V zmysle ust. § 66 Obchodného zákonníka sa 
môže člen predstavenstva vzdať svojej funkcie, je však povinný oznámiť to valnému zhromaždeniu, 
ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár, ktorým je mestská časť Bratislava-Ružinov. Jediný 
akcionár vzal toto vzdanie sa funkcie Ing. Kataríny Horváthovej na vedomie rozhodnutím dňa  
13. 2. 2017. V zmysle Článku IX. stanov akciovej spoločnosti RPVPS má predstavenstvo RPVPS 
troch členov. Z uvedených dôvodov je preto potrebné vymenovať nového člena predstavenstva 
RPVPS. 

V zmysle ust. § 200 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka, člen dozornej rady nesmie byť 
zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom 
registri konať v mene spoločnosti. 

Nakoľko je za člena predstavenstva RPVPS navrhnutý pán Ing. Martin Patoprstý, trvale 
bytom Sputniková 3, 821 02 Bratislava, musí byť v zmysle príslušného, vyššie cit. ust. Obchodného 
zákonníka, v prípade jeho zvolenia do tejto funkcie, automaticky odvolaný z funkcie člena dozornej 
rady RPVPS. 

Z uvedených dôvodov je preto potrebné vymenovať aj nového člena dozornej rady RPVPS. 
 
Spoločnosť CULTUS Ružinov, a. s., so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 

35 874 686, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka  
číslo 3262/B (ďalej len „CULTUS“) je obchodnou spoločnosťou so 100 %-nou majetkovou účasťou 
mestskej časti Bratislava–Ružinov.  

Vzhľadom na skutočnosť, že sa doterajší člen dozornej rady spoločnosti CULTUS  
Ing. Tomáš Alscher vzdal svojej funkcie listom datovaným dňa 24. 4. 2017, vznikla potreba 
vymenovať nového člena dozornej rady.  

 
Spoločnosť TVR a RE, s. r. o., so sídlom Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35 728 213, 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 15601/B (ďalej 
len „TVR a RE“) je obchodnou spoločnosťou so 100 %-nou majetkovou účasťou Mestskej časti 
Bratislava – Ružinov.   

  Vzhľadom na skutočnosť, že sa doterajší konateľ spoločnosti TVR a RE, s. r. o. Ing. Tomáš 
Alscher vzdal svojej funkcie listom datovaným dňa 24. 4. 2017, vznikla potreba vymenovať nového 
konateľa. 
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