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NÁVRH  UZNESENIA 

 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 

po prerokovaní materiálu:  

 

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

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) a 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

obecnom zriadení“), týmto na návrh starostky 

 

A. schvaľuje 

 

zmenu Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves zo 

dňa 24.06.2016 v znení dodatku č. 1 a č. 2, ktorou sa v článku IV v prvej vete slová „troch 

členov“ nahrádzajú slovami „štyroch členov“. 

 

B. odvoláva 

 

nasledovných členov dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby 

Karlova Ves: 

1. Mgr. Petra Buzáša, 

2. Ing. Petra Magáta, 

3. Ing. Martina Viciana 

 

                                s dňom zániku funkcie 13.12.2022 

 

 

C. vymenúva 

 

nasledovných členov dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby 

Karlova Ves: 

1. JUDr. Petra Hudáková, 

2. Mgr. Simona Petrík, 

3. Ing. Martin Vician, 

4. JUDr. PhDr. Branislav Záhradník 

 

                           s dňom vzniku funkcie 13.12.2022 

 

 

D. žiada 

 

Danu Čahojovú, starostku, aby na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves vykonala všetky potrebné úkony podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka. 

 

T: bezodkladne 

 

KT: 28.02.2023 
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Dôvodová správa 

 

V zmysle ust. § 15 ods. 2 písm. i) zákona o hlavnom meste je Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „miestnemu zastupiteľstvu“) vyhradené 

vymenúvať a odvolávať na návrh starostu členov orgánov právnických osôb založených 

mestskou časťou. Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Karlova Ves, IČO: 

50 422 057, so sídlom Námestie sv. Františka 8, Bratislava-mestská časť Karlova Ves, 841 04 

(ďalej len „VPS KV“), je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 

Po, vložka č. 4479/B. Odvolanie doterajších členov a vymenovanie nových členov dozorného 

orgánu VPS KV navrhujeme z dôvodu uskutočnených spojených komunálnych volieb a 

zvolenia nových poslancov do miestneho zastupiteľstva. Novozvolení poslanci miestneho 

zastupiteľstva sa zložením sľubu ujali svojej funkcie na štvorročné funkčné obdobie, a teda by 

mali rozhodnúť aj o zástupcoch mestskej časti v kontrolnom orgáne právnickej osoby 

zriadenej mestskou časťou.  

Uznesením č. 185/2016 zo dňa 26.04.2016 bola zriadená príspevková organizácia VPS 

KV  s dátumom zriadenia  01.07.2016 na dobu neurčitú. Zároveň bola schválená aj jej 

Zriaďovacia listina. 

V zmysle článku IV Zriaďovacej listiny VPS KV v znení jej dodatku č. 1 a dodatku č. 2, 

sa za účelom kontroly hospodárenia organizácie  zriadil dozorný orgán.  Dozorný orgán má 

troch členov, ktorých volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo s prihliadnutím na zastúpenie 

poslaneckých klubov. Funkčné obdobie členov dozorného orgánu je štvorročné. 

Navrhuje sa zvýšenie počtu členov dozornej rady príspevkovej organizácie 

Verejnoprospešné služby Karlova Ves z troch na štyroch, ktoré zohľadňuje súčasné 

zastúpenie poslaneckých klubov v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Karlova 

Ves. 

Členovia dozorného orgánu VPS KV sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov 

a záznamov týkajúcich sa činnosti organizácie a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne 

vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť organizácie uskutočňuje v súlade s právnymi 

predpismi, zriaďovacou listinou a pokynmi riaditeľa. 

Uznesením č. 21/2019 zo dňa 19.02.2019 s dňom vzniku funkcie 20.02.2019, boli do 

dozorného orgánu VPS KV zvolení títo členovia: 

1. Mgr. Peter Buzáš, 

2. Ing. Peter Magát, 

3. Ing. Martin Vician. 

 

 

Bratislava, december 2022 


