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Z á p i s nic a č. 8/2014 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a ímancie Miestneho zastupitel'~tva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 9.7.2014. . 

Prítomní: 
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. predsedníčka, členovia: Ing. Martin Borguľa, Miloš 
Domorák, PhDr. Štefan Holčík, Ing. Pavol Baxa, Ing. Ján Krta 

Hostia: 
Mgr. Martin Micheľ - vedúci oddelenia právneho a správnych činností, Mgr. PhDr. Štefan 
Jaška - vedúci oddelenia majetkového a investičného, Soňa Párnická - poslankyňa mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, Mgr. Eugen Gronych - zástupca spoločnosti Koliba Slovakia 
Plus, s.r.o. 

Program: 

1. Spoločenská zmluva spoločnosti Náš markt spol. s r.o. 

Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie pani PaedDr. Barbora Oráčová a privítala 
na zasadnutí všetkých jej členov. Komisia bola uznášaniaschopná. 

K bodu l 

Mgr. Micheľ stručne oboznámil a informoval členov komisie s obsahom návrhu spoločenskej 
zmluvy pre zakladajúcu sa spoločnosť "Náš markt spol. s r.o.". Neštandardným prvkom 
v danej spoločnosti s ručením obmedzeným je zriadenie dozornej rady, ktorá má siedmich 
členov (5 poslancov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a zástupca spoločnosti Koliba Slovakia Plus, s.r.o.). Návrh 

'.i spoločenskej zmluvy bol všetkým zúčastneným vopred zaslaný na preštudovanie 
v elektronickej forme. 

K návrhu spoločenskej zmluvy sa viedla rozsiahla diskusia. Členovia komisie prijali 
nasledovné zmeny: 

Čl. 6 ods. 3 v zmluve: "spoločnosť neposkytuje (náhrada za slovo "neposkytla") osobám 
podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu 
oprávnenia najej činnosť žiadne výhody." 

Čl. 8 ods.3 v zmluve: "Predpokladané náklady spoločnosti SUVlSlace s jej založením 
a vznikom sú 1.500,00 Eur (náhrada za sumu 3.500,00 Eur) a bude ich v plnom rozsahu 
znášať spoločník 1. 

P. Ing. Baxa namietal dobu trvania nájmu 20 rokov. Navrhol dobu neurčitú. 
P. Mgr. Micheľ vysvetlil, že doba nájmu už bola schválená uznesením č. 88/2014 Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorého predmetoP1 bolo schválenie 
. samotného projektu "Náš markt" na Poštovej ul. v Bratislave. 

Čl. 17 ods. 2 posledná veta v zmluve: "Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje (náhrada 
za slovné spojenie ,Je oprávnené prijať") rokovací poriadok dozornej rady. .._-
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P. Ing. Baxa sa informoval, či môže v spoločnosti s ručením obmedzeným súčasne fungovať 
aj konateľ spoločnosti aj prokurista. 
P. Mgr. Gronych odpovedal, že určite áno,je to bežná vec, prokurista je len akýmsi správcom 
spoločnosti. 

Členovia komisie viedli dlhú a rozsiahlu diskusiu pri bode Čl. 7 ods. 5 Zmluvy, ktorý sa týkal 
prevodu obchodného podielu. Viacerí vyjadrili obavu a námietky k možnosti prevodu 
obchodného podielu spoločníka 1 (t.j. spoločnosti Koliba Slovakia Plus s.r.o.) bez súhlasu 
dozornej rady, a to v prípade prevodu obchodného podielu na osobu, ktorá je vo vzťahu 
s osobou spoločníka 1 ovládanou alebo ovládajúcou osobou, alebo ktorá je s osobou 
spoločníka 1 majetkovo alebo personálne prepojená. 

Uznesenie Č. 577/2014 

Komisia odporúča prijať a podpísať Spoločenskú zmluvu spoločnosti s ručením 
. obmedzeným. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

Rokovanie bolo zahájené o 14.30 hod. a ukončené o 16.00 hod. 
Zapísal: Mgr. Michaela Malinová 
Bratislava, 10.7.2014 

Rozdeľovník: 

l. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Kamil Homoľa 
3. PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 
4. Miloš Domorák 
5. Ing. Ján Krta 
6. Ing. Pavol Baxa 
7. Ing. Martin Borguľa 
8. PhDr. Štefan Holčík 
9. Ing. Oliver Paradeiser 
10. MUDr. Peter Osuský CSc. 
ll. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Július Papán 
13. organizačný referát 
14. Ing. Vladimír Lauko 
15. Anna Kučerová 
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. PaedDr. B~aro ~l»ráčová, PhD. v.r. 
Predse 'č' ~ komisie 
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