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N€vrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
s ch v a ľ u j e
vˆšku mesačnˆch odmien pre org€ny Bytov‰ho podniku Petržalka, s.r.o. s Ščinnosťou od
2.7.2010 nasledovne:
- predseda dozornej rady – 0,- Eur
- podpredseda dozornej rady – 0,- Eur
- člen dozornej rady – 0,- Eur
žiada starostu,
aby uzatvoril dodatok k zmluve o vˆkone funkcie konateľa BPP, s.r.o., v ktorej sa uprav„ časť
odmena konateľa vˆška ktorej, bude z€visieť od hospod€rskych vˆsledkov spoločnosti.
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D†vodov€ spr€va
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka v Zakladateľskej listine obchodnej
spoločnosti Bytovˆ podnik Petržalka, s.r.o. schv€lilo v časti III. Org€ny spoločnosti, zriadenie
dozornej rady v zložen„ predseda, podpredseda a traja členovia. Uznesen„m č. 121 zo dňa
27.11.2007 schv€lilo miestne zastupiteľstvo vˆšku mesačnˆch odmien pre org€ny Bytov‰ho
podniku Petržalka, s.r.o. s Ščinnosťou od 1.12.2007 v nasledovnej vˆške:
- konateľ - 40 000,- Sk
- prokurista – 35 000,- Sk
- predseda dozornej rady – 5 000,- Sk
- podpredseda dozornej rady – 4 000,- Sk
- člen dozornej rady – 3 000,- Sk
Funkcia prokuristu bola zrušen€ v roku 2009 a za člena dozornej rady bol namiesto Ing. Parta
Norberta schv€lenˆ Ing. Luk€ček JŠlian.
V sŠčasnosti mesačn‰ n€klady na dozornŠ radu sŠ vo vˆške 600,- Eur.
Vzhľadom na z€pornˆ hospod€rsky vˆsledok za rok 2009 a v snahe zn„žiť vˆdavky obchodnej
spoločnosti BPP, s.r.o. navrhujeme, aby členovia dozornej rady nedost€vali za vˆkon funkcie
odmenu.
Prijat„m navrhovan‰ho riešenie sa zn„žia vˆdavky na dozornŠ radu BPP, s.r.o. vo vˆške 7
200,- Eur/ročne.
V snahe zvˆšiť motiv€ciu konateľa spoločnosti k dosiahnutiu zisku navrhujeme uzatvoriť
dodatok k zmluve o vˆkone funkcie konateľa BPP, s.r.o., v ktorej sa uprav„ časť odmena
konateľa vˆška ktorej, bude z€visieť od hospod€rskych vˆsledkov spoločnosti.
Materi€l prerokovala finančn€ komisia dňa 14. 06. 2010. Stanovisko je uveden‰ v pr„lohe.
Miestna rada na svojom zasadnut„ dňa 15 .06. 2010 prijala uznesenie č. 580 v znen„
„Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporŠča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka prerokovať materi€l na zasadnut„
dňa 2.7.2010“.
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Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 14.6.2010
Pr„tomn„: : Mgr. Belohorec, Ing. Han€k, Ing. Plšek, MUDr. Janota PhD.,CSc,
Ing. Kocka, Mgr. Bakerov€-DragŠňov€
Nepr„tomn„: Ing. Weissensteiner, Ing. Vermeš
K bodu :
Nƒvrh na zn„ženie v…davkov BPP s.r.o.
Stanovisko:
Finančn€ komisia neodporŠča predloženˆ materi€l schv€liť
Hlasovanie:
Pr„tomn„ : 5
Za
:5
V Bratislave 14.6.2010

Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za spr€vnosť: Ing. Luk€ček
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