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Bratislava,  apríl 2013 
 

 
  
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 16.04.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 23.04.2013 

 
 
 
 

Návrh 
na zmenu zloženia orgánov v spolo čnosti Staromestská a.s. 

 
___________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladate ľ:          Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať návrh na 
zmenu zloženia orgánov v spoločnosti 
Staromestská a.s. 

 
 
Zodpovedný:           Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. Kamil Homoľa 
prednosta miestneho úradu 
 

 - v materiáli 

  
       
Spracovate ľ:          Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Kamil Homoľa 
prednosta miestneho úradu 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- výpis z OR 

 
 
  

  
 
 
 



 
Návrh uznesenia  
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
A.  b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
vzdanie sa   -    Mgr. Svena Šovčíka z členstva v predstavenstve 

   -    RNDr. Marty Černej z členstva v dozornej rade; 
 
B.  v y m e n ú v a  
 
v  súlade s § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov členov predstavenstva a členov 
dozornej rady spoločnosti Staromestská a. s. so sídlom Vajanského nábr. 3,  811 02 
Bratislava, IČO 35 804 092:  

Mgr. Kamil Homoľa – člen predstavenstva 
Ing. Pavol Baxa – člen predstavenstva 
Miloš Domorák – člen predstavenstva 
Ing. Martin Borguľa – člen dozornej rady 
Mgr. Babčanová – člen dozornej rady 
RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH – člen dozornej rady 

 
 
C.  ž i a d a 
 
starostku mestskej časti 
vykonať všetky úkony potrebné k vykonaniu tohto uznesenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

D  ô  v  o  d  o  v  á    s  p  r  á  v a 
 

Obchodná spoločnosť Staromestská a.s. (do 12.11.2012 SNP Invest a.s.) so 
sídlom Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava, IČO: 35 804 092 (ďalej len 
„spoločnosť“) bola založená mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská 
časť“), ako jediným akcionárom, zakladacou listinou z 15. decembra 2000. Do 
obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 22.01.2001 bola zapísaná ako 
akciová spoločnosť, SNP Invest , a.s. , ktorej predmetom činnosti bola prevažne 
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve) a prieskum trhu. 

 
Rozhodnutím jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.11.2012 

došlo k zmene názvu obchodnej spoločnosti na Staromestská a. s. a k rozšíreniu 
predmetu podnikania spoločnosti o oblasti reklamy a propagácie, výkonu odťahovej 
služby, upratovacích služieb a služieb súvisiacich s prevádzkou televízneho vysielania 
(podrobne viď. výpis z OR v prílohe). Zmenou obchodného mena a rozšírením predmetu 
podnikania došlo zároveň k zmene Stanov spoločnosti. Personálne zloženie orgánov 
spoločnosti sa nemenilo. 

 
Podľa § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené 
zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh starostu vymenúvať 
a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb. 

 
Podľa čl. 12 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti a s majetkom 

zvereným do správy mestskej časti (ďalej len „zásady“) je miestne zastupiteľstvo 
oprávnené zakladať a rušiť obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, schvaľovať 
výšku majetkovej účasti v právnickej osobe a schvaľovať zástupcov mestskej časti do ich 
orgánov. 

 
Podľa čl. 12 ods. 3 zásad pôsobnosť valného zhromaždenia v obchodných 

spoločnostiach, v ktorých je mestská časť jediným akcionárom, vykonáva štatutárny orgán 
mestskej časti t. j. starostka mestskej časti. 

 
Podľa § 15 ods. 2 písm. c) a d) Stanov spoločnosti do pôsobnosti valného 

zhromaždenia spoločnosti patrí voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti 
a voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti. 

 
Podľa § 18 ods. 7 Stanov spoločnosti má predstavenstvo spoločnosti 5 členov.  
Podľa § 18 ods. 8 Stanov spoločnosti člen predstavenstva môže zo svojej funkcie 

odstúpiť písomným oznámením doručeným predstavenstvu.  
 Listom z 25.3.2013 Mgr. Sven Šovčík oznámil odstúpenie z funkcie člena 

predstavenstva. Podľa § 18 ods. 8 Stanov spoločnosti valné zhromaždenie je povinné 
prerokovať toto odstúpenie do 60 dní odo dňa oznámenia. Výkon funkcie člena 
predstavenstva sa končí dňom, keď odstúpenie prerokovalo valné zhromaždenie, 
najneskôr však uplynutím lehoty 60 dní odo dňa  oznámenia.   

Valné zhromaždenie prerokovalo odstúpenie Mgr. Svena Šovčíka z funkcie člena 
predstavenstva 26.3.2013 na svojom zasadnutí. 



V súčasnosti má predstavenstvo 2 členov – PaedDr. Barboru Oráčovú, PhD., 
(predsedníčka) a Mgr. PhDr. Štefana Jašku. 

 
Podľa § 20 ods. 9 Stanov spoločnosti má dozorná rada spoločnosti 3 členov.  
Podľa § 20 ods. 10 Stanov spoločnosti člen dozornej rady môže zo svojej funkcie 

odstúpiť písomným oznámením doručeným dozornej rade.   
Listom z 1.3.2013 RNDr. Marta Černá oznámila  odstúpenie z funkcie člena dozornej 

rady . Podľa § 20 ods. 10 Stanov spoločnosti valné zhromaždenie je povinné prerokovať 
toto odstúpenie do 60 dní odo dňa oznámenia. Výkon funkcie člena dozornej rady sa 
končí dňom, keď odstúpenie prerokovalo valné zhromaždenie, najneskôr však uplynutím 
lehoty 60 dní odo dňa  oznámenia. 

Valné zhromaždenie prerokovalo odstúpenie RNDr. Marty Černej z funkcie člena 
dozornej rady 26.3.2013 na svojom zasadnutí. 

 V súčasnosti má dozorná rada 2 členov – Ing. Kamila Procházku a doc. RNDr. 
Ivana Haverlíka, CSc. 

Na najbližšom valnom zhromaždení bude prijatá zmena Stanov spoločnosti, 
v ktorých bude zvýšený počet členov dozornej rady na 5. 

 
Na základe vyššie uvedeného predkladateľ na rokovanie miestneho zastupiteľstva 

predkladá návrh uznesenia, v ktorom berie na vedomie odstúpenie člena predstavenstva 
a člena dozornej rady a navrhuje na vymenovanie nových členov predstavenstva a 
dozornej rady.  
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Výpis Z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony! 

Oddiel: Sa 

Obchodné meno: 

Sidlo: 

IČO: 

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti: 

Staromestská a.s. 

Vajanského nábrežie 3 
Bratislava 811 02 

35804092 

22.01.2001 

Akciová spoločnosť 

obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom 
nehnuteľností 

Vložka čislo: 2639/B 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.01.2001) 

prenäjom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služíeb (od: 22.01.2001) 

prenäjom gamží a odstavných plôch (od: 22.01.2001) 

sprostredkovanie kúpy. predaja a prenájmu nehnuteľností (od: 22.01.2001) 

poradenskä činnosť v oblastí nehnuteľností (od: 22.01.2001) 

inžinierska činnosť (okrem vybraných čín ností v stavebnictve) (od: 22.01.2001) 

príeskum trhu (od: 22.01.2001) 

poradenskä činnosťv oblasti obchodu (od: 22.01.2001) 

kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho pedaja (od: 22.01.2001) 
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja (od: 22.01.2001) 
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

sprostredkovaleľskä činnosť (od: 22.01.2001) 

poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od: 22.11.2012) 

podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným (od: 22.11.2012) 
odpadom 

počitačové služby (od: 22.11.2012) 

služby súvisiace s počítačovým spracovaním Odajov (od: 22.11.2012) 

vydavateľská činnosť (od: 22.11.2012) 

prenäjom hnuteľných vecí (od: 22.11.2012) 

administratívne siužby (od: 22.11.2012) 

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických (od: 22.11.2012) 
poradcov 

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od: 22.11.2012) 

prevädzkovanie kultOrnych, spoiočenských a zábavných zariadení (od: 22.11.2012) 

prevMzkovanie športových zariadení (od: 22.11.2012) 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=30867&SID=2&P=0 3.4.2013 
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Štatutárny orgán: 

Konanie menom 
spoločnosti: 

Základné imanie: 

Akcie: 

Dozorná rada: 

organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujati 

čistiace a upratovacie služby 

reklamné a marketingové služby 

fotografické služby 

služby súvisiace a produkciou filmov alebo videozáznamov 

prieskum trhu a verejnej mienky 

ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí 

výroba obrazového záznamu spoločenských udalostí na 
objednávku 

nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou 
hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 

vykonávanie odťahovej služby 

skladovanie 

lokálne digitälne vysielanie televíznej programovej služby 

predstavenstvo 

Mgr. PaeDr. Barbora Oráčová , PhD. - predseda 
Wilsonova2 
Bratislava 811 04 
Vznik funkcie: 29.06.2011 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška - člen 
Obchodná 41 
Bratislava 811 06 
Vznik funkcie: 29.06.2011 

Mgr. Sven Šovčik - člen 
Bjornsonova 5 
Bratislava 811 05 
Vznik funkcie: 29.06.2011 

Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva spoločne s 
jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa 
uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoji svoj 
podpis predseda predstavenstva spoločne s jedným členom 
predstavenstva. 

939 055.964951 EUR Rozsah splatenia: 892584.478524 EUR 

Počet: 1 
Druh: kmeňová akcia na meno 
Podoba: listinné 
Menovitá hodnota: 478 888.667597 EUR 

Počet: 10 
Druh: kmeňové akcie na meno 
Podoba: listinné 
Menovitá hodnota: 3.319392 EUR 

Počet: 1 
Druh: kmeňová akcia na meno 
Podoba: listinné 
Menovitá hodnota: 393 746.265685 EUR 

Počet: 1 
Druh: kmeňová akcia na meno 
Podoba: listinné 
Menovitá hodnota: 66 387.837749 EUR 

Ing. Kamil Procházka - člen 
Majakovského 13 
Bratislava 
Vznik funkcie: 26.06.2003 

RNDr. Marta Černá 
Na Kalvárii 7 
Bratislava 811 04 
Vznik funkcie: 29.06.2011 

DoC. RNDr. Ivan Haverlik • CSc. 
Škarniclova 2 
Bratislava 811 03 

http://www.orsr.sklvypis.asp?ID=30867&SID=2&P=0 
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(od: 01.09.2011) 

(od: 01.09.2011) 

(od: 01.09.2011) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 15.12.2009) 

(od: 15.12.2009) 

(od: 15.12.2009) 

(od: 15.12.2009) 

(od: 15.12.2009) 

(od: 14.11.2003) 

(od: 01.09.2011) 

(od: 01.09.2011) 
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I Dalšie právne 
skutočnosti: 

Vznik funkcie: 29.06.2011 

Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií 
zakladateľskou lislinou zo dňa 15.12.2000 a rozhodnutím 
zakladateľa urobeným do notárskej zápisnice N 134/2000 Nz 
134/2000 zo dňa 15.12.2000 v zmysle § 154 a § 172 Z.Č. 513/91 Zb. 
v zneni neskoräich predpisov. 

Notárska zápisnica Č. N 85/2001, Nz 85/2001 zo dňa 2.5.2001, 
osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. na ktorom bolo 
zvýšené základné imanie a schválená zmena stanov. 

Notárska zápisnica zo dňa 5. 4. 2002 osvedčujúca priebeh 
mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené 
základné imanie spoločnosti, zmenený počet a menovitá hodnota 
akcií, prerokované odstúpenie z funkcii členov predstavenstva. 
odvolaný a zvolený člen dozornej rady, schválený dodatok Č. 1 k 
Zakladateľskej listine a dodatok Č. 2 k Stanovám spoločnosti. 
Jediným akcionárom spoločnosti je: Mestská časť Bratislava -
Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 811 02 Bratislava. 

(od: 22.01.2001) 

(od: 02.08.2001) 

(od: 22.04.2002) 

Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 15.7.2003. Rozhodnutie (od: 14.11.2003) 
akcionára z 26.6.2003, funkcia člena predstavenstva Doc. Ing. 
Arch. Petra Gandia zanikla dňa 26.6.2003, funkcia členov dozornej 
rady Ing. Jána Odzgana, Ing. L. Taligu zaniká dňa 26.6.2003. 

Rozhodnutie akcionára zo dňa 3.12.2007.Zápisnica zo zasadnutia (od: 11.04.2008) 
dozornej rady zo dňa 3.12.2007. 

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2011 (od: 01.09.2011) 

Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo (od: 22.11.2012) 
dňa 12.11.2012. 

Dátum aktualizácie 
údajov: 02.04.2013 

03.04.2013 Dátum výpisu: 

o obchodnom registri SR I Návod na používanie OR! I Naša adresa!2l 
Vyhľadávanie podľa: obchodného mena I identifikačného čísla 

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby 

Stránkové hodiny na registrových súdoch 
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 
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