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N á v r h   u z n e s e n i a 

Miestna rada  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu 

 

s c h v á l i ť 

 

zámer jediného spoločníka – Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, so sídlom: Junácka 1, 832 90 

Bratislava, IČO: 00 603 317 (ďalej ako „jediný spoločník“) spoločnosti Novomestská parkovacia 

spoločnosť, s.r.o. so sídlom: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992, evidencia obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 84233/B (ďalej ako „spoločnosť“), ktorý 

vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia: 

 

a) odvolať z funkcie člena dozornej rady Ing. Andreu Vítkovú a následne vymenovať za nového 

člena dozornej rady spoločnosti poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto Ing. Pavla Troiaka 

b) v nadväznosti na vzdanie sa funkcií konateľov Ing. Andreja Árvu a JUDr. Richarda Mikulca 

vymenovať do funkcie nových konateľov a to  

- poslanca/poslankyňu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto......................... a  

- poslanca/poslankyňu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

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

 

 

- s pripomienkami 

 

- bez pripomienok 
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D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Na základe návrhu Ing. Juraja Petroviča predloženého na zasadnutí miestneho zastupiteľstva bol 

schválený zámer jediného spoločníka odvolať z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Andreu 

Vítkovú (v nadväznosti na skutočnosť, že dňom 06.12.2018 zanikol Ing. Andrei Vítkovej mandát 

poslankyne) a následne menovanie do funkcie člena dozornej rady poslanca miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Ing. Pavla Troiaka. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že do podateľne miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

bolo doručené vzdanie sa výkonu funkcie konateľa Ing. Andreja Árvu ako aj vzdanie sa výkonu 

funkcie konateľa JUDr. Richarda Mikulca, je tiež potrebné okrem odvolania a ustanovenia nového 

člena dozornej rady spoločnosti ustanoviť aj nových konateľov spoločnosti. V súvislosti s uvedeným 

je predložený tento návrh uznesenia.  

 

Nakoľko ku dňu spracovania tohto materiálu nie sú známe mená resp. konkrétne návrhy do funkcií 

konateľov spoločnosti, je materiál na rokovanie miestnej rady predložený bez návrhu konkrétnych 

osôb, ktoré by mali byť do funkcií konateľov na základe schválenia miestneho zastupiteľstva 

vymenované. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


