
január 2023 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA 
 
 
 
 
 
Materiál na 2. zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva 
dňa 31.01.2023 
 
 
 
 
 
 

Návrh 
na zrušenie Dúbravskej televízie, spol. s r.o. s likvidáciou. 

 
 
 
 
 
 
 

Predkladateľ:            
Ing. Rastislav Bagar  
prednosta miestneho úradu 

                           
        

 
 
 
 
Zodpovedný:  
JUDr. Jarmila Machajdíková  
oddelenie majetkovoprávne a legislatívne                                   
 
 
 
 
 
Spracovateľ: 
Mgr. Juraj Fuksik 
oddelenie majetkovoprávne a legislatívne                                   

Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodová správa 
3. Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, 

mandátovej a hospodárenia s majetkom 
4. Uznesenie MR č. 4/2023 zo dňa 

17.01.2023 
 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

A. schvaľuje 
 

zrušenie Dúbravskej televízie, spol. s r.o. ku dňu 01.03.2023 bez právneho nástupcu a jej vstup 
do likvidácie. 

 
B. ustanovuje 

 
Ing. Rastislava Bagara za likvidátora spoločnosti. 
 
Dôvodová správa 
 

Dúbravská televízia, spol. s r.o., sídlo Saratovská 2/A, Bratislava 841 02, IČO: 35 
750 499, je obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri v oddiely Sro, číslo vložky 
17689/B. Jediným spoločníkom je Mestská časť Bratislava-Dúbravka. Štatutárnym orgánom 
vo funkcii konateľa je Mgr. Ľubomír Navrátil a funkciu prokuristu zastáva Ing. Rastislav Bagar. 

Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný 
zákonník“) spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, ak tento zákon 
neustanovuje inak. 

Podľa § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie     
s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu.  

Podľa § 68 ods. 3 písm. 3 Obchodného zákonníka sa spoločnosť zrušuje odo dňa 
uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti, inak odo 
dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, ak ide o zrušenie spoločnosti s likvidáciou, alebo               
o zrušenie spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom. 

Podľa § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka zrušenie spoločnosti bez likvidácie je možné 
v prípade, ak imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na spoločnosť s rovnakou právnou 
formou. 

Nakoľko imanie Dúbravskej televízie, spol. s r.o. prejde na mestskú časť Bratislava-
Dúbravka, ktorá nie je spoločnosťou s ručením obmedzeným, zánik spoločnosti bude spojený 
s likvidáciou, pričom termín zrušenia spoločnosti sa stanovuje ku dňu 01.03.2023. 
 Podľa § 61 ods. 4 Obchodného zákonníka, ak je so zrušením spoločnosti spojená 
likvidácia, má spoločník právo na podiel na majetkovom zostatku, ktorý vyplynul z likvidácie 
(podiel na likvidačnom zostatku). 
 Podľa § 70 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka vstupuje spoločnosť do likvidácie ku dňu 
svojho zrušenia, ak zákon neustanovuje inak. Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno 
spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“. Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho 
pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti podľa § 72. Do funkcie likvidátora 
sa navrhuje Ing. Rastislav Bagar. 

Podľa § 72 ods. 1 Obchodného zákonníka robí likvidátor v mene spoločnosti len úkony 
smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, 
uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, 
uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať  
len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.  

Podľa § 73 Obchodného zákonníka likvidátor oznámi vstup spoločnosti do likvidácie 
všetkým známym veriteľom. Zároveň je povinný zverejniť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie 
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s výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje 
pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než tri mesiace. 

Podľa § 74 Obchodného zákonníka zostaví likvidátor ku dňu vstupu spoločnosti             
do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a je povinný zaslať prehľad o imaní spoločnosti 
každému spoločníkovi, ktorý o to požiada. 

Podľa § 75 ods. 1 Obchodného zákonníka zostaví likvidátor ku dňu skončenia likvidácie 
účtovnú závierku a predloží ju spoločníkom alebo orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený 
rozhodovať o zrušení spoločnosti na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie 
a návrhom na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie (likvidačný 
zostatok), medzi spoločníkov. 

Podľa § 75 ods. 5 Obchodného zákonníka do 90 dní po schválení účtovnej závierky, 
konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku podá 
likvidátor registrovému súdu návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. 
  

------ 
 
Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom : 
 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
schváliť 
zrušenie Dúbravskej televízie, spol. s r. o. s likvidáciou podľa predloženého návrhu. 

 
Hlasovanie 
Prítomní: 5 za: 4 proti: 0 zdržal sa:        1 
  

------- 
 

Uznesenie MR  č. 4/2023 
zo dňa 17.01.2023 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
A. schváliť zrušenie Dúbravskej televízie, spol. s r.o. ku dňu 01.03.2023 bez právneho 

nástupcu a jej vstup do likvidácie. 
 

B. ustanoviť Ing. Rastislava Bagara za likvidátora spoločnosti. 

Hlasovanie:  prítomní:8  za:8  proti:0  zdržali sa:0  nehlasovali:0 

Uznesenie bolo prijaté. 
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