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Návrh uznesenia miestnej rady 

Miestna rada mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
prerokovať predložený návrh 

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

- v materiáli 

Materiál obsahuje: 

- návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- návrh zakladacej listiny 
- návrh štatútu 

Bratislava, jún 20 II 



Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A.zakladá 

podľa § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné 
služby s názvom "Poznaj Staré Mesto, n. o.", so sídlom Vajanského nábrežie 3, 
814 21 Bratislava, 

B.schvaľuje 

l. podľa § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov Zakladaciu listinu o založení neziskovej organizácie 
poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom "Poznaj Staré Mesto, n. o.", 

2. podľa § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov Štatút neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne 
prospešné služby s názvom ,,Poznaj Staré Mesto, n. o.", 

3. podľa § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov peňažný vklad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do majetku neziskovej 
organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom "Poznaj Staré Mesto, n. o." vo 
výške 5000,- EUR, 

C. vymenúva 

podľa § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov členov orgánov neziskovej organizácie poskytujúcej 
všeobecne prospešné služby s názvom "Poznaj Staré Mesto, n. o.": 

správna rada: 

Ing. Kamil Procházka 
Mgr. Miroslava Babčanová 
Slavomír Frešo 
Mgr. Radovan Choleva 
Bc. Zuzana Stanová 

revízor: 

Ing. Petra Strejčková 

riaditeľ: 

Mgr. Dorota Kráková 



D.žiada 

starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať všetky úkony potrebné k vykonaniu 
tohto uznesenia. 



Dôvodová správa 

Podľa §4 ods. 3 písm. g) a h) zákona Č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len " zákon o obecnom zriadení") obec (mestská časť) pri výkone 
samosprávy najmä zabezpečuje verejnoprospešné služby a utvára a chrání zdravé podmienky 
a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára 
podmienky na zabezpečovaníe zdravotnej starostlivosti, na vzdelávaníe, kultúru, osvetovú 
činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport. 
Na plnenie svojich úloh obec, resp. mestská časť podľa §4 ods. 3 písmeno l) zákona 
o obecnom zriadení môže podľa osobitných predpisov založiť, zriadiť, rušiť a kontrolovať 
svoje rozpočtové a príspevkové organízácie, iné právnické osoby a zariadenía. Kompetencia 
zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh 
starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 
spoločnosti a iné právnícké osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a 
kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe je podľa 
§ II ods. 4 písm. l) vyhradená zastupiteľstvu. 

Na účely plnenia svojich úloh môže obec podľa §2 ods. 1) a §5) zákona Č. 213/1997 Z.z. 
o neziskových organízáciách v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon Č. 213/1997") 
založiť neziskovú organizáciu. 
Nezisková organízácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje 
všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých 
podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej 
zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných 
služieb. Svoju činnosť zabezpečuje a so svojím majetkom hospodári v súlade s osobitnými 
predpismi, pričom môže užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej samosprávy. 
Nezisková organízácia môže podľa podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že 
touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah 
a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená. 

Návrh na založenie neziskovej organízácie je odôvodnený predovšetkým snahou o vykrytie 
časti alebo všetkých výdavkov na vydávaníe Staromestských novín, prípadne iných 
propagačných materiálov, a tým aj zlepšenie poskytovania služieb obyvateľom. Ako vyplýva 
z jej predmetu činnosti, účelom je informovaníe verejnosti (prostredníctvom vydávanía 
novín), realizácia projektov voblasti kultúry, ochrany životného prostredia, športu či aj 
aktívne uchádzaníe sa o mimorozpočtové zdroje, ktorých žiadateľom nemôže byť obec. 
Pod uvedeným sa predovšetkým rozumie zníženíe výdavkov na vydávaníe mesačníka 
Staromestské noviny, s cieľom postupne dosiahnuť vyrovnaný resp. kladný hospodársky 
výsledok, využiteľný v prospech obyvateľov, napríklad na podporu kultúry či športu. 
Uvedené je možné dosiahnuť najmä prostredníctvom predaja inzercie, ČO by bolo 
v súčasnosti, pri vydávaní novín obcou v rozpore s všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
Založeníe aní chod neziskovej organízácie si nevyžiadajú žiadne ďalšie finančné náklady, 
okrem tých, ktoré sú na účely vydávanía Staromestských novín vyčlenené v rozpočte na 
najbližšie obdobie. Pod uvedeným peňažným vkladom vo výške 5000,- Eur sa preto rozumie 
presun časti prostriedkov určených na vydávaníe Staromestských novín na najbližšie mesiace, 
kým nezisková organízácia nedosiahne čiastočné alebo úplné vykrytie výdavkov na 
vydávaníe Staromestských noVÍn. 
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ZAKLADACIA LISTINA O ZALOŽENÍ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 
POSKYTUJÚCEJVŠEOBECNEPROSPEŠNÉSLUŽBY 

Zakladateľ: 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
81421 Bratislava 
Štatutárny orgán: PhDr. Tatiana Rosová, starostka 
IČO: OO 603147 

Zakladá neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby. 

ČU 

Zakladateľ zakladá podľa ustanovení § 5 zákona č. 213/1997 Z. z. neziskovÚ 

organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby pod názvom "Poznaj Staré 

Mesto, n. o." v anglickom jazyku "Experience the Old Town, n.o."(ďalej len 

"organizácia"). 

Čl. II 

Organizácia sídli: Vajanského nábrežie 3,81421 Bratislava, SR (ďalej len "sídlo"). 

Čl. III 

Organizácia sa zakladá na čas neurčitý. 

Čl. IV 

Účelom organizácie je: 



,i 

1. Vydávanie periodickej tlače a tlačovín za účelom informovania verejnosti, 

2. Organizácia kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí a iných podujatí a 

aktivít s verejnoprospešným účelom, 

3. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

4. Ochrana ľudských práv a základných slobôd, 

5. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

6. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 

Čl. V 

Uvedené služby sa poskyhljÚ za vopred zmluvne určených podmienok všetkým 

užívateľom v rovnakom rozsahu a kvalite. 

Čl. VI 

Zakladateľ vkladá do organizácie peňažný vklad vo výške 5.000,- Eur. 

Čl. VII 

Vklad do organizácie uvedený v čl. VI nie je možné scudziť bez súhlasu vkladateTa. 

Čl. VIII 

1. Okruh poskytovaných všeobecne prospešných služieb podľa čl. IV nie je možné v 

priebehu prvých dvoch rokov od založenia organizácie zúžiť bez súhlasu 

zakladateľa. 



2. Zakladateľ sa zaväzuje trvale podporovať účel založenej organizácie. 

Čl. IX 

Ustanovenia zakladateľskej listiny je možné meniť len na základe súhlasu 

zakladateľa. 

Čl. X 

Zmeny v ustanoveniach štatútu vykonávajú zakladateľ alebo správna rada v súlade 

so štatútom. 

Čl. XI 

Zakladateľ sa zaväzuje podať do 60 dní od podpísania tejto zakladateľskej zmluvy 

písomný návrh na zápis organizácie do registra neziskových organizácií 

poskytujúcich verejnoprospešné služby vedenom Ministerstvom vnútra SR (ďalej len 

"register"). 

V Bratislave dňa .................... .. 

PhDr. Tatiana Rosová, starostka 



ŠTATÚT 

NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE POSKYTUjÚCEj VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY S 
NÁZVOM POZNAJ STARÉ MESTO, N.O. 



Zakladateľ neziskovej organizácie vydáva tento 

ŠTATÚT 

NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

l. 

NÁZOV A SíDLO NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

NÁZOV: Poznaj Staré Mesto, n. o. 

Názov v anglickom jazyku: Experience the Old Town, n.O. 

SÍDLO: Vajanského nábrežie 3. 814 21 Bratislava. Slovenská republika 

ll. 

ČAS NA AKÝ SA NEZISKOvA ORGANIZÁCIA ZAKLADA 

Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú. 

!Il. 

DRUH VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB 

Nezisková organizácia bude v zmysle § 2 ods. 2. zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších 

právnych predpisov poskytovať všeobecne prospešné služby zamerané najmä na podporu 

regionálneho rozvoja a ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt v mestskej časti 

Bratislava - Staré mesto, a to predovšetkým formou organizovania výchovno-vzdelávacích 

programov a podujatí na území mestskej časti Bratislava - Staré mesto určených pre verejnosť 

a informovania verejnosti o dôležitých udalostiach a témach týkajúcich sa tejto mestskej časti. 

1. Nezisková organizácia bude prevádzkovať najmä tieto činnosti: 

a) Vydávanie periodickej tlače a tlačovín za účelom informovania verejnosti, 

b) Organizácia kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí a iných podujatí a aktivít 

s verejnoprospešným účelom, 

c) Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

d) Ochrana ľudských práv a základných slobôd, 
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e) Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

f) Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

IV. 

SPÔSOB ZVEREJNENIA PODMIENOK 

POSKYTOVANIA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB 

1) Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov služieb 

V. 

a) v sídle organizácie, 

b) na základe žiadosti ich zasiela poštou, elektronickou poštou, alebo iným vhodným 

spôsobom. 

ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

Orgánmi neziskovej organizácie sú: 

a) správna rada, 

b) riaditeľ, 

c) revízor. 

SPRÁVNA RADA 

1) Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Členov správnej rady vymenúva 

zakladateľ v súlade so zakladacou listinou. 

2) Správna rada najmä 

a) schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie do 31.3. príslušného roka, 

b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení, 

c) rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania 

najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia, 

d) rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie, 

e) podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri, 

f) volí a odvoláva riaditeľa, 

g) volí a odvoláva revízora, 

h) schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku, 
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i) rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v 

zakladacej listine, 

j) rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať' v mene neziskovej organizácie, 

3) Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, 

ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť 

revízor a riaditeľ. 

4) Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, 

pripravuje a riadi schôdze správnej rady. 

5) Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí 

byť zvolaná do desať dní od doručenia návrhu revízora, alebo jednej tretiny členov správnej 

rady. Funkčne obdobie správnej rady je štvorročné. 

6) Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na 

zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých 

členov správnej rady. 

7) Členstvo v Správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí 

úhrada preukázaných účelne vynaložených výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie. 

8) Členstvo v správnej rade zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia, 

b) odstúpením, 

c) odvolaním, 

d) pre stratu voliteľnosti alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastni na troch po 

sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady, 

e) smrťou. 

RIAD/rET 

1) Riaditeľ je štatutárny organ, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. 

Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú týmto zákonom, 

zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Riaditeľ 

vykonáva svoju funkciu bez nároku na plat, odmenu, alebo inú peňažnú protihodnotu. 

Riaditeľovi patrí úhrada preukázaných účelne vynaložených výdavkov, ktoré mu vznikli pri 

výkone funkcie. 

2) Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným. 

3) Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobila na právne úkony a je 

bezúhonná. 

4) Riaditeľa volí a odvoláva správna rada. 

5) Riaditeľa správna rada odvolá, ak 
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a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie 

riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin, 

b) vykonáva činnosť uvedenú v § 27 - zákaz konkurencie, 

c) o to sám požiada. 

6) Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak 

a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto 

funkciu dlhšie ako šesť mesiacov, 

b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona, zakladacou listinou a týmto štatútom, 

c) to navrhol revízor, alebo člen Správnej rady. 

7) Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov 

všetkých členov Správnej rady. 

8) D[žka funkčného obdobia riaditeľa je 4 roky. 

REVÍZOR 

1) Revízor je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej 
organizácie. Revízor vykonáva svoju funkciu bez nároku na plat, odmenu, alebo inú 
peňažnú protihodnotu. Revízorovi patrí úhrada preukázaných účelne vynaložených 
výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie. 

2) Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti 

neziskovej organizácie a kontroluje, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným 

predpisom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom. 

3) Revízor najmä 

a) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie 

správnej rade, 

b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov, 

c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie. 

4) Revízor je oprávnený 

a) navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem 

neziskovej organizácie, 

b) podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa, 

c) navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie, 

d) zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom 

poradným, 

e) upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny 

alebo štatútu. 
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5) Dlžka funkčného obdobia revízora je 4 roky. 

Vl. 

ČAS USCHOVÁVANIA ZÁPISNíc zo ZASADNUTÍ ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

1) Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková 

organizácia uschováva po dobu piatich rokov. 

VII. 

HOSPODÁRENIE NEZISKOVEJ ORGANiZÁCIE 

1) Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojim majetkom a môže 

užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi 

2) Majetok neziskovej organizácie tvoria: 

a) vklad zakladateľa, 

b) príjmy z vlastnej činnosti, 

c) príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení, 

ct) dary od I'yzických osôb a právnických osôb. 

3) Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho 

fondu, rozpočtu obce a vyššieho územného celku, fondov Európskej únie a rozpočtov iných 

orgánov a organizácií poskytujúcich dotácie alebo finančné príspevky na podporu projektov 

s verejnoprospešným účelom. 

4) Dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov môžu byť neziskovej organizácii 

poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta, spravidla z toho, ktoré má vzťah k 

prevažujúcej činnosti neziskovej organizácie, z dotácii zo štátneho rozpočtu, rozpočtu 

štátneho fondu a rozpočtu obce, sa nemôžu uhrádzať výdavky (náklady) na správu 

neziskovej organizácie. 

5) Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v 

zakladacej listine alebo v Štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie 

Výšku výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie urči správna rada každoročne v rozpočte 

v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie 
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VII!. 

SPOSOB ZVEREJNENIA VÝROČNEJ SPRÁVY 

1) Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou alebo 

zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka. najneskôr však do 30. júna. 

2) Výročná správa obsahuje: 

a) prehľad činnosti vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k určení 

založenia neziskovej organizácie, 

b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, 

c) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval, 

d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, 

e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov, 

f) stava pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie, 

g) zmeny a nové zloženie organov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu 

roka, 

h) ďalšie údaje určené správnou radou. 

3) Výročná správa sa zverejní a bude verejne prístupná v sídle neziskovej organizácie. jeden 

výtlačok výročnej správy zasiela nezisková organizácia registrovému úradu do 15. júla. 

]x 

SPOSOB MAJETKOVÉHO VYSPORIADANIA PRI ZRUŠENÍ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

1) Nezisková organizácia sa zrušuje 

a) dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak 

dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, 

b) rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie, 

c) dnom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď 

toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, 

d) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 

majetku, 

e) ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3 (preukázať splnenie podmienok upravených 

osobitnými predpismi). 

f) ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa § 34 ods. 3. 
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2) Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie 

s likvidáciou alebo bez likvidácie. 

3) Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na in ú neziskovú 

organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí 

4) Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu 

5) Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval 

6) Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie 

7) Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej 

organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku 

obchodných spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak 

x 

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ 

Nezisková organizácia zverejní informáciu o nakladaní s majetkom v sídle organizácie, 
prípadne podľa požiadaviek. 
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