
~ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Materiál 
na zasadnutie miestnej rady 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 

Návrh 

dňa 21.04.201 1 
dňa 26.04.20 I I 

na vymenovanie predsedu správnej rady a č lenov dozornej rady neziskovej organizácie 
MAJÁK NÁDEJE n.o. za mestskú časť Bratislava - Staré Mesto 

Predkladateľ: 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Zodpovedný: 

Ing. Ján Krta 
zástupca starostky 

Spracovateľ: 

Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová 
vedúca oddelenia sociálnych v 

Návrh uznesenia miestnej rady: 

Miestna rada mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto 
o dporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto prerokovať návrh na 
vymenovanie predsedu správnej rady a č l enov 

dozornej rady neziskovej organizácie MAJÁK 
NÁDEJE n.o. za mestskú časť Bratislava -
Staré Mesto 

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

- v materiál i 

Materiál obsahuje: 

- návrh uznesen ia 
- dôvodovú správu 

Bratislava, apríl 20 II 



Náv rh u z n ese nia 

Miestne zastllpitel'stvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

vy m enúva 

za mestskú časť Bratislava - Staré Mesto 

a) za predsedu správnej rady neziskovej organ izácie MAJÁK NÁDEJE n.o. 
RNDr. Mária Ležoviča , PhD., MPH, poslanca miestneho zastllpiterstva a predsedu Komisie 
pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu, 

b) za č l enov dozornej rady neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o. 
MUDr. Halku Ležovi čovú, poslankyi\ll miestneho zastupitel'stva, 
Ing. Jána Krtu. zástupcu starostky, 
Ing. Mgr. Jarmi lu Pagáčov ú, vedúcu oddelenia soc iálnych vec í. 



Dôvodová správa 

MAJÁK NÁDEJE n.O. so sídlom na Karpatskej ul.24 v Bratis lave bola založená 
3.apríla.2002 za úče l om poskytovania všeobecne prospešn)'ch služieb a to na poskytovanie 
sociálnej pomoci a humanitárnej starostli vosti. Nezisková organi zácia j e registrovaná 
rozhodnutím Č. OVVS-326/43/2002-No dňa 15. apríla 2002 . Zakladateľmi MAJÁK NÁDEJE 
n.o. sú mestská časť Brati slava-Staré Mesto a adácia Markíza - od 25.januára 2006 Nadác ia 
Priatelia (rozhodnuti e Mini sterstva vnútra Slovenskej republi ky, č .j. 203/Na-96/552-2, ktorým 
bol vykonaný zápi s zmeny názvu a sídla nadác ie). 

V Zakladacej li stine a Štatúte neziskovej organi zácie MAJÁK NÁ DEJE n.O. je ustanovené, 
že mestská časť Brati slava-Staré Mesto vymenúva predsedu správnej rady a troch č lenov 

dozornej rady na funkčné obdobie 3 rokov. Nadác ia Priatelia (predtým Markíza) vymenúva troch 
č lenov správnej rady a predsedu dozornej rady taktiež na funkčné obdobie 3 rokov. Vzhľadom na 
to, že zástupcovia mestskej časti boli miestnym zastupite ľs tvom vymenovaní 27 .3.2007 
a 12.2.2008 a teda všetkým skonč il o funkčné obdobie, j e potrebné vymenovať nov)'ch zástupcov 
mestskej čas ti z dôvodu zabezpeče ni a funkčnosti orgánov tejto neziskovej organi zác ie. 

Predk ladan)' návrh pri pravila a prerokova la Komisia pre soc iálne veci, zdravotn íctvo 
a rodinu na svojom zasadnutí diía 14.4.20 II a schvá lil a ho uznesením komisie Č . I 9/20 II . 


