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Miestna rada 

miestnemu zastupiteľstvu 

A. odvolať 

Návrh uznesenia 

odporúča 

z orgánov spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava, 
IČO: 35 750 499: 

1. Z funkcie konateľa Ing. Rastislava Bagara, bytom Strmý vŕšok 11, 841 06 Bratislava 
na vlastnú žiadosť s účinnosťou dňom 31.04.2017. 

2. Z funkcie člena dozornej rady Mgr. Marcela Burkerta, bytom Pri kríži 38, 841 02 
Bratislava na vlastnú žiadosť s účinnosťou dňom 31.04.2017. 

B. vymenovať 
do orgánov spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava, 
IČO: 35 750 499: 

1. do funkcie konateľa, s účinnosťou dňom O 1. 05. 2017 

1 
Ing. Peter Varga, 55, bytom J.Alexyho 13, Bratislava 

(meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko) 

C. zrušiť 
dozornú radu, s účinnosťou od 01.05.2017 

D. zriadiť 
prokúru spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava, IČO: 
35 750 499 a do funkcie prokuristu spoločnosti s účinnosťou dňom zápisu do obchodného 
registra vymenovať 

Ing. Rastislav Bagar, bytom Vrančovičova 39, 841 06 Bratislava 

(meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko) 

E. Doplniť 
predmet činnosti spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02 
Bratislava, IČO: 35 750 499 o nasledovné predmety: 

1. Čistiace a upratovacie služby 
2. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 
3. Prípravné práce k realizácií stavby 
4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

F. Zmeniť 
názov spoločnosti z doterajšieho názvu Dúbravská televízia, spol. s r.o., na: 
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Dúbravská mediálna a realizačná spoločnosť, s.r.o. 

G. žiada 
Starostu vykonať všetky potrebné úkony spojené so zápisom zmeny zapísaných údajov 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 

Dôvodová správa 

Ad A), B), C) 
V zmysle § 15 ods. 2, písm. i/ zákona č. 3 77 /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. 

Na základe odporúčaní miestnej kontrolórky, uvedených v Správe o výsledku kontroly č. 

7/2016 predloženej na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 2.7.2017, sa vzdal konateľ 
spoločnosti, Ing. Rastislav Bagar, funkcie konateľa. Navrhujeme, aby sa novým konateľom 
spoločnosti stal Ing. Peter Varga, zamestnanec MÚ a riaditeľ Domu kultúry Dúbravka. Ing. 
Peter Varga bude funkciu konateľa vykonávať bez nároku na odmenu. Vzhľadom na 
skutočnosť, že Ing. Rastislav Bagar doteraz aktívne riadil činnosť spoločnosti a vedenie MÚ 
má záujem, aby naďalej riadil spoločnosť a viedol jej finančné záležitosti odporúčame, aby 
bola v spoločnosti zriadená prokúra a Ing. Rastislav Bagar sa stal prokuristom spoločnosti. 

Mgr. Marcel Burkert sa vzdal členstva v dozornej rade spoločnosti dňa 20.2.2017 na vlastnú 
žiadosť a bez udania dôvodu. Ostávajúci členovia DR spoločnosti sú Ing. Pavel Vladovič 
a Vladimír Straka. Navrhujeme, aby bol orgán dozornej rady zrušený. 

Ad D), E) 
V súčasnosti má mestská časť Bratislava-Dúbravka založenú jedinú spoločnosť, v ktorej je 
100% vlastníkom - spoločnosť Dúbravská televízia, spol. s r.o. Táto spoločnosť zabezpečuje 
pre potreby mestskej časti predovšetkým tvorbu a vysielanie televízneho vysielania 
Dúbravskej televízie, tvorbu reportáží, šotov, diskusií a iných relácií zo života Dúbravky. 
Okrem toho zabezpečuje tvorbu reportáží, šotov, reklám a iných programov pre Bratislavský 
samosprávny kraj a iné subjekty na komerčnom základe. Spoločnosť je platcom DPH. 

MÚ navrhuje rozšírenie rozsahu činností a aktivít, ktoré môžu byť v budúcnosti vykonávané 
touto spoločnosťou. Okrem dnešnej televíznej tvorby je možné do spoločnosti časom 
presunúť vydávanie Dúbravských novín, vrátane predaja platenej inzercie a služby súvisiace 
so starostlivosťou o čistotu a zeleň v Dúbravke. Predovšetkým oblasť posledne spomenutej 
starostlivosti o čistotu a zeleň je veľmi aktuálna. Dúbravka dlhodobo bojuje s nedostatočnými 
kapacitami a flexibilitou externých dodávateľských firiem zabezpečujúcich starostlivosť 
o verejnú zeleň v Dúbravke. MÚ navrhuje vytvorenie menšej vlastnej skupiny pracovníkov 
(spočiatku 3 zamestnanci), ktorí budú vybavení zodpovedajúcou technikou a budú 
zabezpečovať pravidelné vysypávanie smetných košov (bežný odpad aj psie exkrementy), ich 
opravy, obnovu a dopÍňanie a čistenie komunikácií a chodníkov zametacím vozidlom. Tieto 
služby by po rozšírení predmetu činnosti bolo možné vykonávať aj pod hlavičkou tejto 
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spoločnosti, samozrejme by v takom prípade bolo vhodné zmeniť aj jej obchodné meno, 
napríklad tak ako je navrhované. 

Stanovisko Komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom: 

Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

Komisia navrhuje prijať personálne zmeny na pozícii konateľa a člena dozornej 
rady, zriadiť prokúru a ostatné body návrhu riešiť po ekonomickej analýze 
a schválení ďalšej koncepcie spoločnosti. 

Hlasovanie 
Prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O 

Stanovisko Komisie ekonomickej: 

Komisia ekonomická prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Komisia navrhuje schváliť personálne zmeny na pozícii konateľa a člena dozornej 
rady a zriadiť prokúru. Komisia odporúča zachovať súčasný stav pri zmene názvu 
a rozšírení predmetu činnosti Dúbravskej televízie resp. tieto zmeny realizovať až po 
predložení a vyhodnotení analýzy z bodu 1. 

Hlasovanie: 
Prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržali sa: O 
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