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Uznesenia 

z rokovania  Mestského zastupiteľstva  v Seredi, konaného  dňa   18.10. 2017 

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a prijalo  

 

Uznesenie č. 189/2017 
Schvaľuje   
Program  rokovania  MsZ  
Hlasovanie: prítomných  16,  za   16, proti 0,  zdržalo sa   0  
 

Uznesenie č.190/2017  
Schvaľuje 
Procedurálny návrh  poslanca  MsZ, aby dĺžka vystúpenia každého poslanca k predloženej 
problematike bola 30 minút 

Hlasovanie: prítomných   16,   za  8, proti  4,  zdržali sa 4    
Uznesenie  nebolo prijaté  

 

Uznesenie č.  191/2017 
Schvaľuje 
Procedurálny  návrh poslankyne  MsZ –  odporúča primátorovi   mesta , aby  ako zástupca 
jediného  spoločníka  obchodnej spoločnosti  MsBP, ktorý zároveň  vykonáva pôsobnosť  
valného  zhromaždenia  uložil   konateľovi  spoločnosti  MsBP povinnosť:  

a) Vykonať  právne   úkony spojené  s vysporiadaním práv  a povinností z neplatných 
právnych úkonov 

b) Zosúladiť  stav zapísaný  v obchodnom  registri so skutočným stavom, týkajúci sa 
Stanov  spoločnosti  MsBP  a Zakladateľskej listiny     

Hlasovanie:  prítomných  17,  za  15,  proti 1, zdržalo  sa  0, nehlasoval  1  
 

Uznesenie č.  192/2017 
Schvaľuje 
Procedurálny   návrh poslanca  MsZ  - odporúča  primátorovi mesta  Sereď  neodkladne     
vyvodiť   zodpovednosť voči  konateľovi  spoločnosti  Mestský  bytový podnik   Ing. 
Martinovi Káčerovi, za protiprávne   konania  a porušenia  právnych predpisov, ktoré  boli 
zistené   na  základe výsledkov  kontroly   hlavnej kontrolórky  mesta  Sereď „Kontrola 
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dodržania    zákonného postupu  konateľa MsBP  spol. s.r.o.“ pri uzatvorení a podpísaní  
zmluvy o pôžičke spoločnosti Energetika Sereď s.r.o. , pri  uzatvorení   a podpísaní zmluvy  
o ručení  MsBP  spol.  s.r.o. pre Energetiku Sereď  s.r.o. a pri  uzatvorení   a podpísaní 
dodatkov k základnej zmluve o nájme tepelného  hospodárstva Energetike  Sereď, s.r.o. 
schválenej uznesením  MsZ   v Seredi  č.  102/2017 
Hlasovanie: prítomných   17, za   15, proti 1,  zdržal  sa  1          

 

Uznesenie č.  193/2017 
Schvaľuje 
Procedurálny   návrh poslanca  MsZ   -  žiada primátora   mesta  Sereď  neodkladne    vyvodiť   
právne dôsledky voči dozornej  rade   (odvolať členov  a vymenovať  nových) 
Hlasovanie : prítomných  17,  za  14, proti 1, zdržal  sa  1, nehlasoval   1   

 

Uznesenie č.  194/2017 
Schvaľuje  
Procedurálny  návrh  poslanca MsZ – odporúča primátorovi   mesta  Sereď   neodkladne 
podať  podnet Najvyššiemu kontrolnému  úradu  SR na  vykonanie  kontroly hospodárenia  
s finančnými prostriedkami  a nakladaním   s majetkom  právnickej osoby   s majetkovou  
účasťou    mesta Mestského  bytového podniku Sereď    za obdobie  od  nástupu Ing. Martina 
Káčera  do funkcie  konateľa  spoločnosti,  do  času   skončenia  funkcie   konateľa   
Hlasovanie:  prítomných   17,  za  10, proti 1,  zdržali  sa 5,  nehlasoval   1 

 

Uznesenie č.  195/2017 
Schvaľuje   
Procedurálny   návrh poslanca MsZ -   žiada  hlavnú  kontrolórku mesta Sereď  neodkladne  
vykonať kontrolu  hospodárenia  s finančnými prostriedkami  a nakladaním   s majetkom  
právnickej osoby  s majetkovou  účasťou mesta  Mestského bytového podniku   Sereď    za 
obdobie    od nástupu  Ing. Martina Káčera do  funkcie  konateľa spoločnosti  do času  
skončenia   funkcie   konateľa 
Hlasovanie:  prítomných   17,  za  17, proti  0,  zdržalo  sa  0   

 

Uznesenie č.  196/2017 
Schvaľuje 
Procedurálny  návrh  poslanca  MsZ -   žiada   primátora  mesta  Sereď  neodkladne  
zabezpečiť   v Zakladateľskej   listine  spoločnosti  Mestský  bytový podnik   Sereď 
obmedzenie  právomoci konateľa   s nakladaním   majetku nad  10 000 eur  t.j.  pri nakladaní  
s majetkom  v hodnote   nad  10000 Eur  vyžiadať  predošlý  súhlas  valného zhromaždenia.   
Hlasovanie:  prítomných  17,  za   16, proti  0,  zdržal  sa   1 
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Uznesenie č.  197/2017 
Schvaľuje  
Procedurálny   návrh poslanca  MsZ -   žiada primátora  mesta  Ing.  Tomčányiho,  aby  do  
7  dní  podal podnet  na Národnú   kriminálnu  agentúru pre podozrenie  z korupcie  
v súvislosti  so skutočnosťami, ktoré   sú obsiahnuté   v správe hlavnej kontrolórky  mesta  
Sereď   
Hlasovanie:   prítomných  15, za  4, proti 4,  zdržali  sa  6, nehlasoval    1 
Uznesenie  nebolo prijaté     
 
V Seredi,  dňa  25.10.2017 
 
 
Zapísala:  Kolláriková  
 
 
 
 
       Ing. Martin Tomčányi 
         primátor  mesta   
 
 
 
 
Návrhová  komisia: 
 
Božena   Vydarená               ......................... 

Ing. Bystrík  Horváth           ......................... 

Bc. Pavlína   Karmažínová   ......................... 


