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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

A. odvoláva 
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 30. 4. 2017. 
2. Z funkcie člena dozornej rady Mgr. Marcela Burkerta, bytom Pri kríži 38,841 02 Bratislava, 

na vlastnú žiadosť, s účinnosťou dňom 30. 4. 2017. 

B. schvaľuje 
do orgánov spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/ A, 841 02 Bratislava, 
IČO: 35 750 499, do funkcie konateľa Ing. Petra Vargu, bytom J. Alexyho 
13, Bratislava, s účinnosť ou dňom 1. 5. 2017. 

C. zrušuje 
dozornú radu, s účinnosťou od 1. 5. 201 7. 

D. zriaďuje 
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. Rastislava Bagara, bytom Vrančovičova 39, 841 06 Bratislava. 
Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k svojmu menu pripojí dodatok s označením prokurista 
a svoj podpis. 

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

Dôvodová správa 

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. 
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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. 

Uznesenie MR č.154/2017 zo dňa 4.4.2017 

Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

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

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

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 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. ti~to 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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