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Materiá! 
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 26.4.2011 

SPRÁVA 
Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto 

Predkladateľ: 

PaedDr. Barbora oRÁčov Á, PhD. 
predsedníčk mandátovej komisie 

f \ 

S racovate ': 

PaedDr. Barbora oRÁčov Á, PhD. 
predsedníčka mandátovej komisie 

Hana MOLNÁROVÁI~ 
organizačný referát 

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

- v materiáli 

Materiál obsahuje: 

- návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- náph'í činnosti komisie 
- žiadosť miestneho kontrolóra 
- zápisnica komisie mandátovej zo dňa 

14.4.2011 

Bratislava, apríl 20 II 



Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

A.berie na vedomie 

správu mandátovej komisie; 

B. schvaľuje 

l. plat starostke mestskej časti vo výške 3704,00 € s účinnosťou od 1.4.201 I, 
2. plat miestnemu kontrolórovi vo výške 1896,00 € s účinnosťou od 1.4.2011, 
3. náplň činnosti Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Staré Mesto; 

C. s ú h I a s í 

s pôsobením miestneho kontrolóra Ing. Olivera Paradeisera v dozornej rade Nemocnice sv. 
Michala, a.s. 



Dôvodová správa 

Komisia mandátová Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
dňa 14. apríla 2011 rokovala o náplni činnosti komisie mandátovej, návrhoch na úpravu 
platov starostke mestskej časti a miestnemu kontrolórovi a o žiadosti Ing. Olivera Paradeisera, 
miestneho kontrolóra, o udelenie súhlasu miestnym zastupiteľstvom s pôsobením v dozornej 
rade Nemocnice sv. Michala, a.s. 
Komisia mandátová sa zaoberala úpravou platu starostky mestskej časti PhDr. Tatiany 
Rosovej . Priemerný plat zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2010 vyčíslený 

Štatistickým úradom SR je 769,00 €. Starostke náleží podľa zákona č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov minímálny mesačný plat vo výške 769,00 € x 3,21 (určený koeficient 
pre počet obyvateľov mestskej časti od 20001 do 50 000). 
Komisia mandátová navrhuje miestnemu zastupiteľstvu schváliť starostke mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto PhDr. Tatiane Rosovej úpravu platu tak, aby bolo zachované 
zvýšeníe podľa § 4 ods. 2 zákona Č. 253/1994 Z.z. vo výške 50% s účinnosťou od 1.4.2011. 

Minímálny plat: 
zvýšeníe o 50 %: 

SPOLU: 

2469,00* € (769.00 x 3.21 ~ 2 468.49 f> 2469,00 ej 

1234,50 

3703,50 = 3704,00* € 

Ďalej sa komisia mandátová zaoberala úpravou platu miestneho kontrolóra Ing. Olivera 
Paradeisera. Priemerný plat zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2010 vyčíslený 
Štatistickým úradom SR je 769,00 €. Miestnemu kontrolóroYÍ náleží podľa § l8c ods. 1 
zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesačný plat vo 
výške 769,00 € x 2,24 (určený koeficient pre počet obyvateľov mestskej časti od 20 001 do 
50000). 
Komisia mandátová odporučila miestnemu zastupiteľstvu podľa § 18c ods. 5 zálcona Č. 

369/1990 Zb. schváliť miestnemu kontrolórovi mesačnú odmenu vo výške 10 % zjeho 
mesačného platu s účinnosťou od 1.4.2011. 

Plat: 
mesačná odmena 10% 

SPOLU: 

1723,00 €* (769.00 ex 2,24 ~ 1722.56 e~J723.00 ej 
172,30 € 

1895,30 € = 1896,00 €* 

* § 3 ods. 1 zákon Č. 25311994 Z.z: " ... Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor." 



Mandátová komisia 

Náplň činnosti 

Mandátová komisia 

a) konštatuje platnosť zloženia sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva (ďalej len 
"poslanec") a starostu, 

b) v spolupráci s organizačným referátom miestneho úradu pravidelne sleduje a vyhodnocuje 
účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a v orgánoch, do ktorých boli 
zvolení, predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrhy na prijatie potrebných opatrení, 

c) predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a členov komisií Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto - neposlancov, 

d) zisťuje podľa § 13 ods. la a § 25 ods. 2 zákona SNR č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov dôvody pre zánik mandátu poslanca, alebo starostu, 

e) zánik mandátu poslanca oznamuje miestnemu zastupiteľstvu s návrhom na vyhlásenie 
nastúpenie náhradníka za poslanca podľa § 51 zákona SNR č. 34611990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, 

f) zisťuje, či nastali skutočnosti podľa § 13a ods. 3 zákona č. 36911990 Zb., odôvodňujúce 
vyhlásenie miestneho referenda (hlasovanie obyvateľov mestskej časti) o odvolaní 
starostu a predkladá v tomto zmysle miestnemu zastupiteľstvu príslušné náVThy, 

g) predkladá miestnemu zastupiteľstvu na schválenie 

1. výšku mesačného platu a odmien starostovi, 

2. výšku mesačného platu a odmien miestnemu kontrolórovi, 

h) odporúča starostovi rozhodnúť o výške jednorazovej odmeny poslancom, zástupcovi 
starostu a členom komisií - neposlancom. 



Ing. Oliver Par a dei ser, Lazaretská 5, 811 08 Bratislava 

Vec: Ž i a d o s t' o udelenie súhlasu 

Komisia mandátová 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 
predsedkyňa 

V roku 2010 som bol navrhnutý ako nominant Ministerstva obrany do dozornej rady 
Nemocnice sv. Michala, a. s. V tom istom roku som bol zvolený za miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

V zmysle zákona Č. 369/1990 Zb. § 18 ods. (1) nesmie miestny kontrolór bez súhlasu 
zastupiteľstva byť členom dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť. 

Z vyššie uvedených skutočnosti si Vás dovoľujem požiadať o prerokovanie udelenia 
súhlasu na rokovaní komisie a následne na rokovaní miestneho zastupiteľstva 26. 04. 20 I I. 

V Bratislave dňa 31. 03. 20 I I 

Príloha: Životopis 
Výpis zOR 



Ing. Oliver Paradeiser, Lazaretská 5, 811 08 Bratislava 

Životopis 

Osobné údaje: 
Meno: 
Priezvisko, titul: 

Oliver 
Paradeiser, Ing. 

Trvalé bydlisko: Lazaretská ul. 5, 811 08 Bratislava 
25.02.1956 Dátum narodenia: 

Miesto narodenia: Bratislava 
Stav: ženatý 
Národnosť: slovenská 
Štátna príslušnosť: SR 

Vzdelanie: 
Základné 
Stredné 
Vysokoškolské 
Postgraduálne 

1962-1971 ZDŠ 
1971-1975 Gymnázium 
1975 - 1980 SVŠT Stavebná fakulta odbor pozemné stavby 
1984 - 1986 SVŠT Stavebná fakulta katedra stavebnej mechaniky 

Zamestnanie: 
1979 - 1980 
1980 -
1980-1981 
1981 -1986 
1986 -1991 
1991 -1993 
1993 -1994 
1994-1994 
1994 - 1996 
1996-1999 
1999 - 2003 
2003 -2006 
2006-2006 
2007 - 2010 
2011 -

2002 - 2002 

Iné: 

Zdravoprojekt štipendium 
Zdravoprojekt nástup do zamestnania 
základná voj enská služba 
Zdravoprojekt - projektant statika 
Zdravoprojekt - programátor 
Zdravoprojekt - počítačové spracovanie údajov 
Úrad práce - nezamestnaný 
Úrad vlády - vedúci sekretariátu podpredsedu vlády 
Istohaldin a.s., Fend a.s. - vedúci stavebnej skupiny 
Vitae s.r.o. - riaditeľ divízie 
Hlavné mesto SR Bratislava - riaditeľ sekcie 
Ministerstvo obrany - vedúci služobného úradu 
Úrad práce - nezamestnaný 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto - prednosta 
Mestská časť Bratislava Staré Mesto - miestny kontrolór 

Externý poradca ministra vnútra 

Register trestov - výpis, odpis - bez záznamu 
Národný bezpečnostný úrad - osvedčenie, stupeň prísne tajné 

Politická aktivita: 
2002 - 2006 4. volebné obdobie - poslanec MZ mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
2006 - 5. volebné obdobie - poslanec MZ mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

Vzdanie sa mandátu - nezlučiteľnosť s funkciou prednostu 
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OBCHODNÝ REGISTER 
NA INTERNETE 

Slovenskyll!!A!III iEl~English 

Výpis Z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 
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Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použitel'ný pre právne úkony! 

Oddiel: Sa 

Obchodné meno: 

Sidlo: 

ICO: 

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti: 

Nemocnica svätého Michala, a. s. 

Cintorlnska 16 
Bratislava 811 08 

Cintorínska 16 
Bratislava 812 72 

Vložka čislo: 4677/B 

(od: 31.12.2008) 

(od: 03.07.2009) 

(od: 31.12.2008 do: 02.07.2009) 

44570783 (od: 31.12.2008) 

31.12.2008 (od: 31.12.2008) 

Akciová spoločnosť (od: 31.12.2008) 

poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č, (od: 31.12,2008) 
7311998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, 
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže 
Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "zákon č. 73/1998 Z. z:') a zákona č. 315/2001 
Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších 
predpisov 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s (od: 31.12.2008) 
poskytovanfm zdravotnej starostlivosti pre verejnosť, ako aj pre 
osoby určené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a orgány 
a organizácie v jeho pôsobnosti 

prevádzkovanie zdravotníckych zariadeni v rozsahu povolení (od: 31.12.2008) 
zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti špecializovaná 
nemocnica v odboroch: vnútorné lekárstvo, neurológia, chirurgia, 
anesteziológia a intenzívna medicína, gynekológia a pôrodníctvo, 
neurológia, zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
ambulancie v odboroch: vnútorné lekárstvo, diabetológia, 
poruchy látkovej premeny a výživy I hematológia a transfuziológia, 
endokrinológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, 
kardiológia, gastroenterológia, gynekológia a pôrodníctvo, 
reumatológ ia, nefrológia, chirurgia, úrazová chirurgia, urológia, 
ortopédia, gynekológia a pôrodníctvo, dermatovenerológia, 
psychiatria, otorinolaryngológia, oftalmológia, pneumológia, 
ftizeol6gia, klinická imunológia a alergológia, neurológia, klinická 
psychológia, stomatológia, dentoalveolárna chirurgia, všeobecná 

:==============:Ie~:ká:.rs~tv::;o.~zariadenia-spotočných-vyšetrovacíctt-a-liečebnýcli 
zlozlekv--oäborocn:--radlologla~ klm,cka-blC)"cnemla; klmrcka 
hematológia a transfuziológia, funkčná diagnostika, fyziatria, 
balneológia a liečebná rehabilitácia, ultrazvuk v gynekológii a 
pôrodníctve 

zubná technika (od: 31.12.2008) 

dopravná zdravotná služba (od: 31.12.2008) 

prenájom nehnuteľnosti, bytových a nebytových priestorov bez (od: 31.12.2008) 
poskytovania iných než základných služieb 

sprostredkovatel'ská činnosť v oblasti obchodu, (od: 12.05.2009) 

vydavatel'ská činnosť (od: 12.05.2009) 

prenájom hnutel'ných veci (od: 12.05.2009) 

http://www.orsk.sk/vypis.asp?ID=144694&SID=2&P=! 4.4.2011 
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Štatutárny orgán: 

Konanie menom 

prevádzkovanie čistiarne a práčovne (od: 12.05.2009) 

pohostinská činnosľ a výroba hotových jedál pre výdajne (od: 12.05.2009) 

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi (od: 12.05.2009) 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod) 

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od: 12.05.2009) 

pracovná zdravotná služba (od: 12.05.2009) 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni (od: 12.05.2009) 

prevádzkovanie zdravotníckych zariadení v rozsahu povolení: (od: 03.07.2009) 
zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti - špecializovaná 
nemocnica v odboroch: kardiológia, oftalmológia, urológia, 
otorlnolaryngológla 

zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - ambulancie v (od: 03.07.2009) 
odboroch: anesteziológia a intenzívna medicina, dopravná 
psychológia, foniatria, klinická onkológia, klinické pracovné 
lekárstvo a klinická toxikológia, onkológia v gynekológii, služby 
zdravia pri práci 

zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (od: 03.07.2009) 
v odboroch: gynekológia, chirurgia, oftalmológia, ortopédia, 
otorinolaryngológia, urológia 

zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v (od: 03.07.2009) 
odbore: počítačová tomografia 

preprava z a do zdravotníckeho zariadenia (od: 03.07.2009) 

organizovanie kurzov, školeni a seminárov (od: 03.07.2009) 

prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných (od: 03.07.2009) 
služieb - obstarávatel'ská činnosť 

prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa (od: 03.07.2009) 
popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s 
prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na 
umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než 
majiteľovi al7ba nájomcovi nehnutel'ností 

ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od: 03.07.2009) 

výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody (od: 03.07.2009) 

predstavenstvo 

MUDr. Marian Križko PhD. - predseda predstavenstva 
Bar!ókova 4707/6 
Bratislava 811 02 
Vznik funkcie: 31.12.2008 

MUDr. Branislav Delej CSc. - člen 
Beniakava 3086/1 
Bratislava 841 05 
Vznik funkcie: 03.07.2009 

Ing. Radovan Majerský PhD. - člen 
Štefana Majera 8305/6 
Bratislava 541 06 
Vznik funkcie: 03.07.2009 

Ing. Dušan Sucljaš - člen predstavenstva 
Knkova 8696/6 
Bratislavä 821 07 
Vznik funkcie: 31.12.2008 

Ing. Dušan Budiaš - člen predstavenstva 
Kríkova 8696/6 
Bratislava 821 07 
Vznik funkcie: 31:12.2008 Skončenie funkcie: 03,07.2009 

MUDr. Pava! Nernec - člen predstavenstva 
Karadžičova 41 03/2J 
Bratislava 811 07 
Vznik funf<cie: 31.12.2008 

MUDr. Pavol\'-·Iemec· člen predstavenstva 
Karadžičova 4103/27 
Bratislava 8'11 07 
Vznik funkcie: 3'1.12.2008 Skončenie funkcie: 03.07.2009 

V mene spoločnosti koná a podpisuje vždy predseda 

(od: 31.12.2008) 

(od: 31.12.2008) 

(od: 03.07.2009) 

(od: 03.07.2009) 

~.jQd: 31.12.2.008 do: 02.07.2009) 

(od: 03.07.2009 do: 02.07.2009) 

(od: 31.12.2008 do: 02.07.2009) 

(od: 03.07.2009 do: 02.07.2009) 

http://www.orsk.sk/vypis.asp?ID= 144694&SID=2&P= 1 4.4.2011 
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spoločnosti: 

Základné imanie: 

Akcie: 

Akcionár: 

Dozorná rada: 

predstavenstva spoločne s jedným ďalšim členom (od: 31.12.2008) 
predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k 
vytlačenému alebo naplsanému názvu spoločnosti, menám a 
funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podp!s. 

73302692,698672 EUR Rozsah splatenia: 73302692,698672 EUR (od: 29.08.2009) 

17987452,698672 EUR Rozsah splatenia: 17 987 452,698672 EUR (od: 22.01.2009 do: 28.08.2009) 

541890000 Sk Rozsah splatenia: 541890000 Sk (od: 31.12.2008 do: 21.01.2009) 

Počet: 4 
Druh: kmeňové 
Podoba: zaknihované 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 3 319 391,887407 EUR 

Počet: 2 
Druh: kmeňové 
Podoba: zaknihované 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 1 659 695,943704 EUR 

Počet: 2 
Druh: kmeňové 
Podoba: zaknihované 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 695 246,630818 EUR 

Počet: 2 
Druh: kmeňové 
Podoba: zaknihované 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 26 650 000 EUR 

Počet: 2 
Druh: kmeňové 
Podoba: zaknihované 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 1 007620 EUR 

Poc-et: 4 
Druh: kmeňové 
Podoba: zaknihované 
FOI'ma: al(cie na meno 
Menovitá hodnota: 100 000 000 Sk 

Počet: 2 
Druh: kmeňové 
Podoba: zaknihované 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 50 000 000 Sk 

Počet: 2 
Druh: kmeňové 
Podoba: zaknihované 
Forma: al<cie na meno 
Menovitá hodnota: 20 945 000 Sk 

Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky 
Pribinova 2 
Bratislava 81272 

(od: 22.01,2009) 

(od: 22.01.2009) 

(od: 22.01.2009) 

(od: 29.08,2009) 

(od: 29.08.2009) 

(od: 31 :12.2008 do: 21.0'1.2009) 

(od: 31.12.2008 do: 21.01.2009) 

(od: 31.12.2008 do: 21.01.2009) 

(od: 31.12,2008) 

Ing. Daniel Duchoň (od: 13.05.2010) 
==============~~g:~~~~'''6-----_______ _____ ~_. __ ~ ______________ _ 

Vznik funkcie: 01.01.2010 

Ing. Martin Čatloš 
Palkovičova 16 
Bratislava 821 08 
Vznik funkcie: 01,01.2010 

Ing. Marek Nemeček 
Spojná 7 
Lozorno 900 55 
Vznik funkcie: 01.01.2010 

PhDr. Lenka Barteková 
Beniakova 3/3086 
Bratislava 841 05 
Vznik funkcie: 12.03.2010 

Mgr. Mária Idešicová 
Na Revine 2948/21 

http://www.orsk.sk/vypis.asp?ID=144694&SID=2&P=1 

(od: 13.05.2010) 

(od: 13.05.2010) 

(od: 13.05.2010) 

(od: 13.05.2010) 

4,4.2011 
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Ďalšie právne 
skutočnosti: 

Bratislava 831 01 
Vznik funkcio: 12.03.2010 

Ing. Orahoslav Medzeňák 
Holíčska 5 
Bratislava 851 05 
Vznik funkcie: 31.12.2008 

Ing. Drahoslav Medzeňák 
Holíčska 5 
Bratislava 851 05 
Vznik funkcie: 31.12.2008 Skončenie funkcie: 03.07.2009 

PharmDr. Jana Minichová MPH. 
Mierová 122 
Bratislava 821 05 
Vznik funkcie: 31.12.2008 

PharmDr. Jana Minichová MPH. 
Mierová 122 
Bratislava 821 05 
Vznik funkcie: 31.12.2008 Skončenie funkcie: 03.07.2009 

Ing. Martin Čatloš 
Palkovičova 16 
Bratislava 821 08 
Vznik funkcie: 31.12.2008 Skončenie funkcie: 31.12.2009 

Mgr. Mária Idešicová 
Na Revine 2948/21 
Bratislava 831 O" 
Vznik funkcie: 10.03.2009 Skonéenie funkcie: 31.12.2009 

MUDr. Lucius Vika 
Bullova 1171/15 
Bratislava 841 01 
Vznik funkcie: 10.03.2009 Skončenie funkcie: 31.12.2009 

Ing. Daniel Duchoň 
Pečnianska 8 
Bratislava 851 01 
Vznik funkcie: 03.07.2009 Skončenie funkcie: 31.12.2009 

Ing, Marek Nemeček 
Spojná 7 
Lozorno 900 55 
Vznik funkcie: 03.07.2009 Skončenie funkcie: 31.12.2009 

Ing. Martjn Catloš 
Palkovičova 16 
Bratislava 821 08 
Vznik funl<cie: 31.12.2008 

Ing. Daniel Duchoň 
Pečnianska 8 
Bratislava 851 01 
Vznik funkcie: 03.07.2009 

Ing. Mare!< Nemeček 
Spojná 7 
Lozorno 900 55 
Vznik funkcie: 03.07.2009 

MUDr. Lucius Vil~a 
Bullova 1'171/15 
Bratislava 841 01 
Vznik funkcie: 10.03.2009 

Blatislava 83-181-
Vznik funkcie: 10.03.2009 

Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou 
formou notärskej zápisnice N 1520/2008, Nz 52548/2008 dňa 
18.12.2008 v zmysle príslušných ustanoveni z.č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník. 

(od: 31.12.2008 do: 02.07.2009) 

(od: 03.07.2009 do: 02.07.2009) 

(od: 31.12.2008 do: 02.07.2009) 

(od: 03.07.2009 do: 02.07.2009) 

(od: 13.05.20'10 do: 12.05.2010) 

(od: 13.05.2010 do: 12.05.2010) 

(od: 13.05.2010 do: 12.05.2010) 

(od: 13.05.2010 do: 12.05.20'10) 

(od: 13.05.2010 do: 12.05.2010) 

(od: 3'1.12.2008 do: 12.05.2010) 

(od: 03.07.2009 do: 12.05.2010) 

(od: 03.07.2009 do: 12.05.2010) 

(od: 12.05.2009 do: 12.05.2010) 

(od: 12.05.2009 do: '12.05.20'10) 

(od: 31.12.2008) 

Zápisnica z dozornej rady zo dňa 10.3.2009. (od: 12.05.2009) 

Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N (od: 03.07.2009) 
697/2009, Nz 21859/2009, NCRls 22245/2009 zo dňa 29.06.2009 o 
zlúčení so zanikajúcou spoločnosťou Nemocnica Ministerstva 
obrany SR, a. s., ktoré Vláda Slovenskej republiky schválila 
svojim uznesením Č. 916 zo dňa 10.12.2008. Zmluva o zlúčení vo 
forme notárskej zápisnice č. N 698/2009, Nz 21870/2009, NCR[s 
22256/2009 zo dňa 29.06.2009 uzatvorená medzi zanikajúcou 
spoločnosťou Nemocnica Ministerstva obrany SR, a. s., so sídlom 

http://www.orsk.sk/vypis.asp?ID=144694&SID=2&P=1 4.4.2011 



Výpis z obchodného registra SR 

Dátum aktualizácie 
údajov: 
Dátum výpisu: 

Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava, IČO: 35 972 653, 
zapisanou v odd. Sa, vl. Č. 3781/6 a nástupníckou spoločnosťou 
Nemocnica svätého Michala, a. S., so sidi om Cintorínska 16, 811 
08 Bratislava, zapisanou v odd. Sa, vl. č. 4677/8, ktorá sa na 
základe tejto zmluvy o zlúčení stáva právnym nástupcom 
zanikajúcej spoločnosti Nemocnica Ministerstva obrany SR, a. s., 
preberá všetky Jej práva a záväzky, pohl'adávky a celé jej 
obchodné imanie. 

Notárska zápisnica N 892/2009, Nz 28545/2009, NCRls 28980/2009 (od: 29.08.2009) 
zo dňa 24.08.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.12.2009. Zápisnica z (od: 13.05.2010) 
volieb členov zástupcov zamestnancov do dozornej rady zo dňa 8. 
·11.03.2010 

01.04.2011 

04.04.2011 

o obchodnom registri SR I Návod na používanie ORI I Naša adresa IS2l 
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 

http://www.orsk.sk/vypis.asp?ID= 144694&SID=2&P= l 
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oo MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Zápisnicač.1 

z rokovania Komisie mandátovej Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, konaného 14. apríla 2011 

Prítomní PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. - predseda 
Ing. Pavol Baxa - podpredseda 
Mgr. Miroslava Babčanová - členka 

Miloš Domorák - člen 

Ospravedlnení: MUDr. Peter Osuský, CSc. - člen, RNDr. Marta Černá - členka 

Program 

K bodu 1: 

1. Návrh aktualizácie náplne činnosti Komisie mandátovej Miestneho 
zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

2. Návrh úpravy platov starostke mestskej časti a miestnemu kontrolórovi 
mestskej časti 

3. Žiadost' o udelenie súhlasu miestnemu kontrolórovi k členstvu 
v dozornej rade 

4. Rôzne 

hlasovaním: za 4, proti O, zdržal sa O 

Uznesenie č. 1/2011 

Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto schváliť náplň činnosti 
mandátovej komisie s pripomienkami: 

1. v bode b) vypustiť slová: "najmä na ponechanie, zníženie alebo zastavenie výplaty mesačných 
odmien", 

2. za bod b) vložiť nový bod c) v znení: predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh Pravidiel 
odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto -
neposlancov" . 

Body: c) až g) sa označia ako body: d) až h). 



K hodu 2: 
hlasovaním: za 4, proti O, zdržal sa O 

Uznesenie č. 2/2011 

Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

Ž i a d a 

predsedu mandátovej komisie v súčinnosti s podpredsedom prerokovať so starostkou mestskej 
časti návrhy na úpravu platu starostky a miestnemu kontrolórovi v miestnom zastupiteľstve. 

Khodu 3: 
hlasovaním: za 4, proti O, zdržal sa O 

Uznesenie č. 3/2011 

Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu vysloviť súhlas s tým, aby bol miestny kontrolór Ing. Oliver Paradeiser 
člen dozornej rady Nemocnice sv. Michala, a.s. 

Khodu4 
hlasovanim: za 4, proti O, zdržal sa O 

Uznesenie Č. 4/2011 

Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

vol í 

za podpredsedu Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto Ing. Pavla BAXU. 

Bratislava 14.4.2011 

Komisia trvala: od 15.00 h do 15.50 h. 

Zapísala: Molnárová 
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