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Dôvodová správa
Spoločnosť ROT, s. r. o., so sídlom Vývojová 8, 851 10 Bratislava, IČO 35 821 205 bola
založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12. 02. 2001, a jej spoločníkmi sú:
1. spoločnosť RELAX PRO, s. r. o., Teslova 43, 821 02 Bratislava, IČO: 35 741 953 a
2. Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava-Rusovce, IČO:
00 304 611.
V zmysle čl. XVI. Spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti ROT, s. r. o. sú štatutárnym
a výkonným orgánom spoločnosti dvaja konatelia, ktorí v mene spoločnosti konajú
a podpisujú spoločne. Za každého spoločníka je konaním poverený jeden konateľ.
Výkonom funkcie konateľa za mestskú časť Bratislava-Rusovce bol poverený Dušan Antoš,
ktorý sa listom doručeným spoločnosti ROT, s. r. o. dňa 24. 01. 2019 vzdal funkcie konateľa.
Dôvodom pre jeho vzdanie sa funkcie konateľa bolo skončenie výkonu funkcie starostu
mestskej časti Bratislava-Rusovce. Vzdanie sa Dušana Antoša funkcie konateľa za mestskú
časť Bratislava-Rusovce nadobudlo účinnosť dňom konania valného zhromaždenia
spoločnosti, t. j. 03. 04. 2019.
Napriek tomu, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov, podľa
§11 ods. 4 písm. l) miestne zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov obce (mestskej časti) do
štatutárnych orgánov právnických osôb, ktoré obec (mestská časť) založila (ROT s.r.o
nebola založená mestskou časťou Bratislava-Rusovce), pre vylúčenie právnych pochybností,
predkladáme návrh na schválenie PhDr. Lucie Tulekovej Henčelovej, PhD. za konateľa
spoločnosti ROT, s. r. o. za mestskú časť Bratislava-Rusovce, a to vzhľadom na
predchádzajúcu prax, že konateľom spoločnosti bol starosta mestskej časti a zároveň
vzhľadom na skutočnosť, že štatutárny zástupca mestskej časti musí byť priamo informovaný
o dianí v spoločnosti, ktorej je mestská časť spoločníkom tak, aby mohol zaujať kvalifikovaný
postoj k jej činnosti a podnikateľskej stratégii.
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