
1 
 

 

Uznesenia 

z rokovania   Mestského  zastupiteľstva  v Seredi,  konaného  dňa   29.11. 2017 

Mestské  zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a prijalo 

Uznesenie  č.  249/2017 

Schvaľuje  

Program  rokovania    MsZ    

Hlasovanie: prítomných  16, za   16, proti 0, zdržalo  sa   0 

 

Uznesenie č.250/2017 

Schvaľuje   

Návrh  poslanca  na predĺženie  dĺžky    jeho  vystúpenia  o  30 minút  k prerokovávanému 

bodu   programu  MsZ     

Hlasovanie: prítomných  16,  za   10, proti  3, zdržali  sa   3 

 

Uznesenie č.251/2017 

Berie  na  vedomie  

Správu z vykonanej 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.  

bez pripomienok 

 Hlasovanie: prítomných  16, za  14, proti 2, zdržalo  sa  0 

Uznesenie č. 252/2017 

Schvaľuje   

Návrh  poslanca  na predĺženie  dĺžky   jeho   vystúpenia  o  10 minút  k prerokovávanému 

bodu    programu  MsZ      

Hlasovanie: prítomných15,  za   13,  proti 0, zdržal sa  1,  nehlasoval   1 

 

Uznesenie č.  253/2017 

Schvaľuje   

Návrh  poslanca  na predĺženie  dĺžky   jeho   vystúpenia  o  5 minút  k prerokovávanému 

bodu    programu  MsZ      

Hlasovanie: prítomných 12, za 11,  proti 1, zdržalo  sa  0. 

 

Uznesenie č.  254/2017 

Berie na vedomie 

Odborné stanovisko Prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. zo dňa 22.9.2017 ku krokom prijatým 

MsZ vo veci tepelného hospodárstva 

Hlasovanie: prítomných  15, za   13, proti 1, zdržal  sa   1 

 



2 
 

Uznesenie č.255/2017 

Berie na vedomie 

Právny rozbor posúdenia platnosti zmlúv 

Hlasovanie: prítomných 14, za  12,  proti 2, zdržalo  sa   0   

 

Uznesenie č. 256/2017 

Berie na vedomie 

Informáciu o vzdaní sa Mgr. Ing. Daniely Vargovej funkcie konateľa obchodnej spoločnosti 

Mestský  bytový podnik, spol. s r.o., Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď  

Hlasovanie: prítomných   14, za  12, proti  2, zdržalo  sa  0 

 

Uznesenie č.   257/2017 

Schvaľuje 

Ing. Tibora Krajčoviča do   funkcie   konateľa   Mestského   bytového  podniku,  spol. s r.o. 

Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď od 1.12.2017, na dobu neurčitú.  

Hlasovanie: prítomných  14, za  10, proti 3, zdržal  sa 1,   

 

Uznesenie č. 258/2017 

Odvoláva  

Ing. Martina Káčera z funkcie člena Stálej komisie vytvorenej  v súlade so Zmluvou o nájme 

nehnuteľností a technologických zariadení  uzatvorenej medzi  prenajímateľom  Mestský 

bytový podnik  Sereď, spol. s r.o.  a nájomcom  V.  I.  Trade  Nitra  s.r.o.  zo  dňa 12.11.2013 

Hlasovanie: prítomných  14, za  14, proti 0, zdržalo  sa   0 

 

Uznesenie č.  259/2017 

Schvaľuje   

Ing. Tibora Krajčoviča za člena Stálej komisie vytvorenej  v súlade so Zmluvou o nájme 

nehnuteľností a technologických zariadení  uzatvorenej medzi  prenajímateľom  Mestský 

bytový podnik  Sereď, spol. s r.o.  a nájomcom  V.  I.  Trade  Nitra  s.r.o.  zo  dňa 12.11.2013 

Hlasovanie: prítomných  14, za  11, proti 1, zdržalo  sa  0, nehlasovali 2   

 

Uznesenie č.260/2017 

Odvoláva 

dňom 30.11.2017 členov Dozornej rady spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol.s r.o.: 
Bc. Ľubomír Veselický  

 Ing. Marek Lovecký   

 Ing. Miroslav Marko   

 Mgr. Tomáš Karmažín  

Ing. Iveta Belányiová  

Hlasovanie: prítomných  14,  za  13, proti 0, zdržalo  sa 0, nehlasoval  1   
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Uznesenie č.   261/2017 

Schvaľuje 
dňom 1.12.2017 členov Dozornej rady spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.: 

Ing.  Ivetu  Belányiovú  

Hlasovanie: prítomných   14, za  10, proti 0, zdržalo  sa  2, nehlasovali   2 

Róberta Starečka 

Hlasovanie : prítomných 14,   za   12,  proti 0, zdržal   sa  1, nehlasoval  1 

 

Mgr. Marcela  Královiča 

Hlasovanie: prítomných  14, za  11, proti 0, zdržali  sa  3 

 

Róberta  Ternényho 

Hlasovanie: prítomných  14, za  14, proti 0, zdržalo  sa 0 

Pavla  Kurbela   

Hlasovanie: prítomných  14, za   14, proti 0, zdržalo  sa   0 

 

Uznesenie č. 262/2017 
Súhlasí 

So zmenou Zakladateľskej listiny spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. v 

predloženom znení: 

 
Doplnenie písmena e)  do bodu č. 8 v Článku VII. Konateľ nasledovne: 

„e) bez  predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia: 

 nakladať s majetkom spoločnosti v hodnote nad hodnotu  10 000 EUR s DPH, 

 nadobúdať a scudzovať účasti na iných spoločnostiach a ostatných právnických 

osobách, vrátanie upisovania, nákupu a predaja akcií, 

 nákup, predaj, nájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti spoločnosti, 

 uzatváranie zmlúv o nájme, podnájme na čas dlhší ako jeden rok, alebo v hodnote 

vyššej ako 1 650,- EUR  ročne, 

 uzatváranie licenčných alebo iných obchodných dlhodobých zmlúv, v ktorých 

predmetom je duševné vlastníctvo, 

 prevzatie cudzích záväzkov v akejkoľvek forme, 

 prevzatie ručiteľských záväzkov, 

 prevzatie pôžičiek a úverov, ak požičaný obnos presahuje čiastku 10 000,- EUR 

 akékoľvek nakladanie s pohľadávkami alebo záväzkami spoločnosti v hodnote 

vyššej ako 3 300,- EUR mimo obvyklého hospodárenia (napr. dar, odpustenie 

dlhu, atď.), 

 rozširovať predmet podnikania spoločnosti, 

 uskutočňovať obchody nad rámec obvyklej obchodnej činnosti spoločnosti.“ 

Hlasovanie: prítomných  14, za   14, proti 0, zdržalo  sa  0 
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Uznesenie  č.  263/2017 

Súhlasí    

So zrušením Stanov spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. zo dňa 30.6.1997, 

vrátane ich všetkých dodatkov  

Hlasovanie: prítomných   14, za   14, proti 0, zdržalo  sa   0   

 

V Seredi,  dňa  6.12.2017   

 

Zapísala:  Kolláriková  

 

 

 

 

 

 

           Ing.   Martin Tomčányi  

       primátor  mesta  

 

 

 

Návrhová   komisia: 

 

Božena  Vydarená               ....................... 

Ing. Marek Lovecký            ....................... 

Róbert  Stareček                  ....................... 


