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1. Návrh uznesenia  

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu, na základe § 

15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

v spojitosti s § 125 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 

 

 

A. berie na vedomie 

 

vzdanie sa funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. so sídlom Kubačova 

21, Bratislava, IČO: 35 895 586  

 

Ing. Monika Debnárová 

 

 

B. odvoláva 

 

z funkcie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. so sídlom Kubačova 

21, Bratislava, IČO: 35 895 586  

 

 ................................................ 

 

 

C. vymenúva 

 

1. za konateľa obchodnej spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. so sídlom Kubačova 21, 

Bratislava, IČO: 35 895 586 

 

Ing. Peter Semanco 
 

2. za člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. so sídlom Kubačova 

21, Bratislava, IČO: 35 895 586 

 

.............................. 

 

 

D.  žiada 

 

starostu mestskej časti Bratislava-Rača zabezpečiť realizáciu zmien a vykonanie zápisu zmien v 

obchodnej spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. so sídlom Kubačova 21, Bratislava, IČO: 35 

895 586 v obchodnom registri. 

 

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Vl%E8ek&MENO=Michal&SID=0&T=f0&R=1
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Grambli%E8ka&MENO=Martin&SID=0&T=f0&R=1


2. Dôvodová správa 

 
 Dňa 31.05.2019 bolo mestskej časti Bratislava–Rača doručené vzdanie sa funkcie konateľa 

obchodnej spoločnosti Media Rača, spol. s r.o so sídlom Kubačova 21, Bratislava, IČO: 35 

895 586 (ďalej aj ako „Spoločnosť“) Ing. Moniky Debnárovej najneskôr k 30.06.2019 a zároveň 

bol mestskej časti oznámený zámer ukončiť výkon funkcie poslankyne Dagmar Gelingerovej.  

 

Podľa § 66 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov – „Ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, je 

vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať 

alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen 

orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo 

zvoliť nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa 

funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena 

orgánu, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne 

podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Ak orgán spoločnosti, ktorý 

je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch 

mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa 

nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo 

stanovy neurčujú inak, je odvolanie z funkcie účinné prijatím rozhodnutia príslušným orgánom 

spoločnosti. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen orgánu spoločnosti, ktorý sa vzdal funkcie, 

bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké 

opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.“ 

 

Podľa § 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka do pôsobnosti Valného 

zhromaždenia patrí  vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov a členov dozornej rady.  

 

Podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Ak má spoločnosť jediného spoločníka, 

vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka 

urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho 

podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak ide o rozhodnutie podľa § 125 ods. 1 písm. e), 

f), i), j) a ods. 2, pravosť podpisu jediného spoločníka na tomto rozhodnutí musí byť úradne 

osvedčená.“ 

 

Podľa §133 ods. 1-4 Obchodného zákonníka: „Štatutárnym orgánom spoločnosti je 

jeden alebo viac konateľov. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z 

nich samostatne, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Konateľom spoločnosti môže byť len 

fyzická osoba. 

Obmedziť konateľské oprávnenia môže iba spoločenská zmluva alebo valné zhromaždenie. Také 

obmedzenie je však voči tretím osobám neúčinné. Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z 

radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb.“ 

 

Podľa §15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb.  o hlavnom meste SR Bratislave -

 Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na 

návrh starostu vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb. 

 

Mestská časť Bratislava – Rača je jediným spoločníkom spoločnosti Media Rača, spol. 

s r.o. Spoločnosť má od 13.12.2011 zriadenú za účelom transparentného fungovania spoločnosti, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20180901#paragraf-125.odsek-1.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20180901#paragraf-125.odsek-1.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20180901#paragraf-125.odsek-1.pismeno-i
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20180901#paragraf-125.odsek-2


jej hospodárenia a plnenia vytýčených cieľov Dozornú radu, pozostávajúca z troch členov, 

z ktorých každý je poslancom Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača.  

 

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 zastupiteľstvo MČ 

Bratislava – Rača. Správu o činnosti a vykonaných kontrolách Dozornej rady spoločnosti 

predkladá miestnemu zastupiteľstvu jej predseda. Členovia DR kontrolujú systém hospodárenia 

spoločnosti v zmysle stanovených pravidiel v nadväznosti na 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. 

 

Preto Miestne zastupiteľstvo vymenovalo 03.10.2017  nového člena Dozornej rady spoločnosti 

Media Rača, spol. s.r.o., ktorým sa stala Dagmar Gelingerová. Od tohto dátumu sú členmi 

Dozornej rady nasledovní poslanci, poslankyne: 

  JUDr. Juraj Madzin,  

 Mgr. Monika Luknárová,  

 Dagmar Gelingerová. 

 

Noví členovia Dozornej rady si 02.10.2018 spomedzi seba zvolili pre nasledovné obdobie zvolili 

za predsedu Mgr. Moniku Luknárovú. 

 

 

Na základe vyššie uvedeného je predložený  návrh na vymenovanie členov orgánov Spoločnosti 

takto: 

 

Za konateľa spoločnosti  Ing. Petra Semanca. 

Za člena dozornej rady ............................ 

 

 

 

 

 


