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1.      Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 

a) schvaľuje 
 

s účinnosťou k 01.12.2015 nasledovné zmeny v Dozornej rade spoločnosti Media Rača, spol. 
s r.o.:  

 
1. Odvolanie troch doterajších členov dozornej rady:  

• JUDr. Juraj Madzin, 
• Mgr. Lenka Antalová Plavuchová,  
• Katarína Dobiášová. 

 
2. Menovanie troch nových členov dozornej rady: 

• JUDr. Juraj Madzin,  
• Mgr. Monika Luknárová, 
• Ing. Peter Pálka. 

b) poveruje 
 

starostu mestskej časti Bratislava – Rača Mgr. Petra Pilinského, aby s účinnosťou k 01.12.2015 
v zmysle § 5 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na príslušné stanovenia Obchodného 
zákonníka, podal návrh na zápis uvedených zmien do Obchodného registra. 
 
 
 
2.  Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava - Rača 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača 
odporúča  

 
MZ MČ Bratislava – Rača schváliť za členov Dozornej rady spoločnosti Media Rača, spol.   

s r.o. poslancov: 
 

• JUDr. Juraja Madzina 

• Mgr. Moniku Luknárovú,  

• Ing. Petra Pálku. 
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3.      Dôvodová správa 
 

Na rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača, konaného dňa 13. decembra 2011 
bola za účelom kontroly transparentného fungovania spoločnosti Media Rača, spol. s r.o., jej 
hospodárenia a plnenia vytýčených cieľov starostom mestskej časti Bratislava – Rača zriadená  
dozorná rada pozostávajúca z troch členov, pričom každý z členov bol poslancom MZ MČ 
Bratislava – Rača.  
 
Za členov dozornej rady spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. boli uznesením č. UZN 
114/13/12/11/P zo dňa 13.12.2011 zvolení: 

• JUDr. Juraj Madzin 
• Mgr. Lenka Antalová Plavuchová  
• Katarína Dobiášová. 

 
Členovia dozornej rady si následne na svojom prvom zasadnutí zvolili spomedzi seba predsedu, 
ktorým sa stala Mgr. Lenka Antalová Plavuchová. Úlohou predsedu DR je zvolávanie zasadnutí 
členov DR minimálne raz do roka. Podklady ku kontrole predkladá členom dozornej rady 
konateľ / ka spoločnosti. Ďalej predseda DR spisuje o výsledkoch vykonanej kontroly zápisnicu, 
ako podklad do správy pre MZ MČ Bratislava – Rača. Správu o činnosti a vykonaných 
kontrolách dozornej rady spoločnosti predkladá miestnemu zastupiteľstvu jej predseda. Členovia 
dozornej rady kontrolujú systém hospodárenia spoločnosti v zmysle stanovených pravidiel 
v nadväznosti na miestnym zastupiteľstvom odsúhlasený Finančný plán spoločnosti pre daný 
rok. Ďalej členovia dozornej rady kontrolujú hospodárenie s prostriedkami pochádzajúcimi 
z rozpočtu mestskej časti a dávajú návrhy starostovi na prerozdelenie zisku spoločnosti, 
pochádzajúceho z vlastných aktivít spoločnosti.   

Podľa § 200 ods. 1 prvá veta zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „Dozorná rada musí 
mať najmenej troch členov.“. 

 Podľa § 200 ods. 2 prvá veta zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „Členovia dozornej 
rady sa volia na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako päť rokov.“. 

Stanovy spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. neupravujú dobu, na ktorú sa volia členovia 
dozornej rady, takže sa uplatňuje právna úprava Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej boli 
v roku 2011 členovia dozornej rady zvolení na 5 rokov. 

V súvislosti s novým volebným poslaneckým obdobím požiadala Mgr. Lenka Antalová 
Plavuchová z časových dôvodov o uvoľnenie z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Media 
Rača, spol. s r.o.. Druhý člen dozornej rady, p. Katarína Dobiášová už nie je toho času v radoch 
poslancov miestneho zastupiteľstva. Na základe týchto skutočností je preto potrebné pristúpiť 
k voľbe nových členov dozornej rady spomedzi poslancov MZ MČ Bratislava – Rača.  
 
Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti ešte plynie funkčné obdobie súčasných členov 
dozornej rady, je potrebné ich najprv z funkcie odvolať a následne vymenovať nových členov. 
V záujme zachovania rovnakého funkčného obdobia pre všetkých členov dozornej rady sa  
odvoláva z funkcie člena dozornej rady aj poslanec JUDr. Juraj Madzin a následne sa navrhuje 
jeho menovanie do tej istej funkcie. 
 
Spoločnosť Media Rača, spol. s r.o. je obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 32676/B. 
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Podľa § 15 ods. 2 písm. i) zákona SNR č. 377/1990 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,“. 
 
Podľa čl. 12 ods. 1 smernice č. 5/2009 zo dňa 15.12.2009 o zásadách hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Bratislava – Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – 
Rača „Miestne zastupiteľstvo je oprávnené zakladať a rušiť obchodné spoločnosti a iné 
právnické osoby, schvaľovať výšku majetkovej účasti v právnickej osobe a schvaľovať zástupcov 
mestskej časti do ich orgánov.“. 
 
Legislatívna úprava obchodných spoločností je upravená v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. Z hľadiska legislatívnej úpravy je najvyšším orgánom 
obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) valné zhromaždenie. Kompetencie 
valného zhromaždenia sú upravené v § 125 Obchodného zákonníka, kde je v odseku 1 písm. g) 
uvedené: „Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho 
pôsobnosti patrí: g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,“. 
 
V zmysle spoločenskej zmluvy spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. funkciu valného 
zhromaždenia vykonáva starosta mestskej časti Bratislava – Rača s tým, že rozhodnutiu valného 
zhromaždenia musí predchádzať uznesenie MZ. 
 
Po schválení uznesenia MZ starosta mestskej časti poverí konateľku spoločnosti Media Rača, 
spol. s r.o., aby v zmysle § 5 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na príslušné stanovenia 
Obchodného zákonníka, na úkony súvisiace s podaním návrhu na zápis uvedených zmien do 
Obchodného registra. 
 
 
4.     Materiál 
 
V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme vykonať v dozornej rade spoločnosti 
Media Rača, spol. s r.o. nasledovné zmeny:  
 
S účinnosťou k 01.12.2015 odvolať existujúcich členov dozornej rady: 

• JUDr. Juraj Madzin 
• Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 
• Katarína Dobiášová. 

 
Opierajúc sa o stanovisko členov Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu 
podnikania a vinohradníctva, konanej 29.9.2015 boli za členov dozornej rady spoločnosti Media 
Rača, spol. s r.o. na nasledujúce obdobie navrhnutí s účinnosťou nástupu do funkcie od 
01.12.2015: 
 

• JUDr. Juraj Madzin, 
• Mgr. Monika Luknárová, 
• Ing. Peter Pálka.  

 
Následne bude potrebné zabezpečiť vykonanie príslušných zmien v Obchodnom registri.  



5. Stanoviská stálych komisií  
 
materiál: Návrh na vymenovanie členov do Dozornej rady spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. 
 
 

 
 stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia mandátová       

Komisia finančná a majetková 
    

Komisia školská, kultúrna, 
športová a pre podporu 
podnikania a vinohradníctva  

Komisia navrhla za členov Dozornej rady 
spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. poslancov 
Mgr. Monika Luknárová, JUDr. Juraj Madzin 
a Ing. Petra Pálku 

A   

Komisia životného prostredia, 
výstavby, územného plánu a 
dopravy       

Komisia sociálna a bytová 
 

      
 
 


