Zápisnica
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 18.10. 2017
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi otvoril a viedol Ing. Martin Tomčányi, primátor
mesta Sereď. Na zasadnutí MsZ dňa 18.10.2017 sa zúčastnilo 17 poslancov, ospravedlnení
boli Ing. Marek Lovecký a Daniela Matušková.
2.Mandátová komisia bola schválená v zložení:
PhDr. Michal Hanus
Pavol Kurbel
Dušan Irsák

Návrhová komisia bola schválená v zložení:
Božena Vydarená
Ing. Bystrík Horváth
Bc. Pavlína Karmažínová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Milan Buch
Mgr. Marta Némethová
3.Správa hlavnej kontrolórky z kontroly vykonanej v zmysle uzn. č. 102/2017,
ktorým bolo stanovené
zamerať kontrolu na dodržanie
zákonného postupu
konateľa MsBP
Ing. Tomčányi - na základe písomnej žiadosti 10 poslancov MsZ bolo zvolané
mimoplánované
rokovanie MsZ k správe hlavnej kontrolórky z kontroly vykonanej
v zmysle uznesenia č. 102/2017 – dodržanie
zákonného postupu konateľa MsBP.
Mailovou poštou boli poslanci MsZ informovaní, že prerokovanie predmetnej kontroly
hlavnej kontrolórky bude zaradené na plánovanom zasadnutí MsZ t.j. 9.11. 2017. Na
tomto plánovanom zasadnutí MsZ má byť predmetom rokovania aktuálna informácia
o výbere konateľa MsBP, plánované je schvaľovanie členov rady pri určovaní ceny tepla
a na rokovaní bude predložený posudok prof. Ing. Petráša týkajúci sa tepelného
hospodárstva v zmysle prijatého uznesenia MsZ. Ale keďže poslanci žiadali zvolať
mimoplánované rokovanie MsZ s jediným bodom programu, rokovanie bolo zvolané. Je
potrebné vykonať potrebné právne úkony o usporiadaní a vyrovnaní práv a povinností
vyplývajúcich z neplatných právnych úkonov. Prebiehajú
konzultácie
s právnou
kanceláriou, aby sa dali veci do právneho stavu. V MsBP neprišlo k vzniku škody,
finančný efekt v prospech mesta je hmatateľný. Prebieha výberové konanie na konateľa
MsBP. Na
zasadnutí
MsZ v novembri
budú predložené aj ďalšie informácie
o MsBP. Riešiť problematiku tepelného hospodárstva v meste Sereď bolo potrebné.
Rozhodnutia, ktoré boli zo strany mesta
prijaté, boli urobené v prospech občanov
mesta.
Mgr. Horváthová - prezentovala predloženú správu o kontrole, ktorá bola vykonaná na
základe prijatého uznesenia MsZ. Kontrola bola vykonaná v určenom termíne, na
rokovaní MsZ v septembri bola správa predložená na prerokovanie. Na základe
návrhu poslanca MsZ bola stiahnutá z rokovania. V zmysle prijatého uznesenia boli
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kontrolované všetky zmluvy. Prvá časť kontroly bola zameraná na platné právne normy
súvisiace s MsBP a súvisiace platné právne normy a to Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta, ktoré boli schválené MsZ. Predmetom kontroly
boli dodatky
k Nájomnej zmluve, na základe ktorej bol MsBP daný do prenájmu. Rámcová zmluva
o pôžičke a o úvere. Kontrolou boli zistené, že neboli zverejnené tak ako to zákon
ukladá. Kontrolné zistenia sú popísané v predloženej správe. Po vykonaní kontroly boli
predložené námietky k predloženej správe, kde bola vznesená požiadavka o odloženie
termínu na prijatie opatrení z dôvodu zmeny Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom.
Toto nebolo možné akceptovať. Námietky sú súčasťou materiálu.
JUDr. Irsák - pred rozpravou požiadal o vystúpenie Ing. Káčera a hlavnej kontrolórky
k predloženej správe .
Mgr. Horváthová - na základe splnomocnenia konateľa MsBP bolo prerokovanie
kontroly uskutočnené s riaditeľkou MsBP. Kontrola bola zameraná na zákonnosť
postupu konateľa MsBP. Zmluva o úvere – prišlo k porušeniu , podpísaná bola iba
konateľom. V zmysle Stanov - zmluvy nemôže konateľ podpisovať bez predchádzajúceho
súhlasu valného zhromaždenia. Podľa vykonanej kontroly zmluvy neboli zverejnené.
Občiansky zákonník bol novelizovaný z dôvodu zmeny zákona č. 211/2000 o
slobodnom prístupe k informáciám, kde bolo doplnené, kto je povinnou osobou
na
zverejňovanie údajov. Právnické osoby so 100 % majetkovou účasťou sú povinné
zverejňovať všetky zmluvy. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta je potrebný súhlas valného zhromaždenia k uzatváraniu zmlúv a Valné
zhromaždenie rozhoduje v intenciách MsZ. Podľa zákona o majetku obcí obce
a mestá musia mať prijaté zásady hospodárenia a nakladania s majetkom. V zákone
o obecnom zriadení má vymedzené práva a povinnosti MsZ aj štatutárny zástupca
mesta. V prijatých Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom si MsZ vyhradilo
právo rozhodovať. Predmetom kontroly
bola aj Zmluva o pôžičke, kde kontrolné
zistenia boli také, ako pri zmluve o úvere.
Ing. Káčer - bývalý konateľ MsBP podal vyjadrenia k danej kontrole týkajúcej sa
zákonného postupu pri uzatvorení zmlúv o pôžičke, dodatkov
k zmluve o nájme
a k zmluve o úvere. Vyjadril sa, že prišlo k administratívnej chybe, ku ktorej došlo pri
riešení prevádzkových činností. Je to potrebné dať to do poriadku. Pri práci sa riadil
Zakladateľskou listinou a nie Stanovami spoločnosti. Tieto nie sú zverejnené na
stránke obchodného registra SR. Nemal ich v plnom znení k dispozícii. Stanovy by
mali byť v Zakladateľskej listine. Pri zmluve
o pôžičke vychádzal zo Zakladateľskej
listiny. Zmluva o úvere bola prerokovaná na zasadnutí Dozornej rady. Úver je
výhodnejší ako bol predtým, je to aj z hľadiska záruk, úrokovej miery aj ostatných
podmienok, ktoré MsBP mohol dosiahnuť. Bolo oslovených viacero bánk na poskytnutie
úveru. Potrebné bolo riešiť základný problém a to oddlženie majetku, ktorý sa mal
rekonštruovať.
p. Kurbel - podľa predloženej správy prišlo k vážnemu porušeniu postupu
zo strany
konateľa MsBP. Predložil návrh, aby každý poslanec mal právo
vystúpiť
k prerokovávanej správe toľko koľko potrebuje, navrhol schváliť čas v dĺžke 30 minút.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
Schvaľuje

prerokovalo a
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Procedurálny návrh poslanca MsZ, aby dĺžka vystúpenia každého poslanca
k predloženej problematike bola 30 minút
Uznesenie nebolo prijaté
p. Kurbel Zmluva o úvere
v čiastke 500 tis. Euro, ktorá bola poskytnutá
UniCreditBankou je na 13 stranách. Splatenie tejto pôžičky má banka zabezpečené tak,
že nemôže prísť o žiadne finančné prostriedky. Zmluva obsahuje aj vyjadrenie dedičov
p. Valentu, ktorý bol majiteľom V.I. Trade, s ktorým bola uzatvorená pôvodná zmluva na
prenájom tepelného hospodárstva. Rámcová zmluva o pôžičke – je spísaná na 1,5 strane.
Konateľ požičal finančné prostriedky spoločnosti Energetika vo výške cca 370 tis.,
MsBP dostal niekoľko tisíc Eur na úrokoch. V uvedenej zmluve nie sú však
vymenované záruky, že finančné prostriedky budú vrátené. Zmluvne nie je zabezpečená
záruka vrátenia finančných prostriedkov. UniCreditBank si vyhradila právo, že najprv budú
uhradené všetky jej pohľadávky voči Energetike Sereď. MsBP bude až v ďalšom poradí .
Pri pôžičke cca 370 tis. Eur neboli uvedené žiadne záruky. Konateľ pri pôžičke pre
spoločnosť Energetika rozhodoval sám, poslanci MsZ neboli informovaní o danej veci.
Prišlo k porušeniu zákonov, porušeniu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
Je otázne , či MsBP dostane predmetné finančné prostriedky späť. Pri osobnom majetku
by postupoval každý človek obozretne . Ako je toto možné, že neboli do zmluvy
zapracované záruky vrátenia finančných prostriedkov.
Ing. Tomčányi - podľa predložených údajov neprišlo k finančnej strate, mesto neprišlo
o finančné prostriedky. Zo strany mesta budú uskutočnené rokovania so zástupcami
spoločnosti Energetika Sereď a aj zástupcami spoločnosti GGE a bude potrebné veci
riešiť. Konateľ spoločnosti MsBP ako šikovný manažér mal na tieto veci dohliadať
a pamätať na ne.
PhDr. Hanus - konateľ MsBP konal nezákonne. Kontrolórka vykonanou kontrolou
zistila , že prišlo k pochybeniu a protiprávnemu konaniu zo strany konateľa. Podľa jeho
názoru nie je možné obhajovať toto konanie konateľa.
Ing. Tomčányi - pán Káčer bude niesť plnú zodpovednosť za pochybenia, ktoré boli
zistené. Jeho konanie neobhajuje, nemalo prísť k týmto pochybeniam. Bolo by to pre
mesto dobré, prijať opatrenia a dať všetky pochybenia do právnej roviny a do súladu
so zákonom. Neprišlo k žiadnemu ekonomickému prepadu.
Bc. Veselický
- pred rokovaním MsZ bola predložená
zápisnica z Legislatívno-právnej komisie
k predmetnému bodu rokovania. Obsahuje veľmi vážne body. Požiadal o vyjadrenie, či sa
týka rokovania MsZ.
- Konanie konateľa MsBP bolo v rozpore s predpismi , ktoré máme schválené. Neprišlo
k finančnej ujme. Toto konanie konateľa neospravedlňuje. Na základe spracovanej
analýzy stavu MsBP , ktorú vypracoval Ing. Káčer, v júni 2013 MsZ rozhodlo o riešení
problematiky MsBP. Boli vypracované tri alternatívy riešenia problému tepelného
hospodárstva. V analýze, ktorá bola predložená na rokovanie
MsZ boli uvedené
informácie o dosahovaných výsledkoch hospodárenia MsBP za niekoľko rokov spätne.
Podľa informácií uvedených v materiáloch, každé stredisko malo svoj softvér, ktorý
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nebol kompatibilný s ostatnými. Ing. Káčer ako konateľ usporiadal riadenie tejto
spoločnosti. Na základe predloženého návrhu, MsZ odsúhlasilo prenájom tepelného
hospodárstva súkromnému investorovi. Mesto spolupracuje so spoločnosťou, ktorá má
medzinárodné skúsenosti v oblasti tepelného hospodárstva. Ing. Káčer pomohol riešiť
otázku tepelného hospodárstva. Za pochybenia, ktoré boli kontrolou zistené, bývalý
konateľ ponesie zodpovednosť .
p. Kurbel - poukázal na odpisy majetku , ktoré boli urobené a ako to ovplyvnilo
výsledok hospodárenia spoločnosti MsBP. Pri hospodárskom výsledku strate a preukázaní
výšky odpisov na majetku, banka poskytla
úver. Pri prerokovávaní problematiky
tepelného hospodárstva boli prezentované informácie, že hrozia poruchy pri dodávaní
tepla z dôvodu starých rozvodov. Za celé obdobie , odkedy je tepelné hospodárstvo
prenajaté neboli vymenené rozvody.
JUDr. Irsák - zápisnica z rokovania Legislatívno-právnej komisie bola zverejnená a
bola doručená na rokovanie MsZ. Predmetom
rokovania MsZ mali byť zistené
výsledky z kontroly a nie ekonomická stránka hospodárenia MsBP.
p. Irsák - podľa výsledkov predloženej kontroly bolo zistených niekoľko porušení
konateľa MsBP. V správe je uvedená informáca o tom, že na kotolňu K5 je záložné
právo v prospech banky. Mal otázku, či primátor vedel o tomto záložnom práve.
Ing. Káčer
- v predchádzajúcom období, bol založený celý majetok MsBP. Zábezpeka bola zúžená
len na predmetnú kotolňu. Zmena úveru a podmienky boli prerokované aj na
dozornej rade a Valnom zhromaždení. Kotolňa K5 bola rekonštruovaná a nebolo
plánované investovať do tejto kotolne. Ostatné aktíva boli uvoľnené, aby mohli byť
rekonštruované. Všetky záležitosti týkajúce sa zriadenia
záložného práva boli
prerokované
Dozornou radou aj Valným zhromaždením.
Banka, ktorá mala
záložné právo zriadené musela toto zrušiť a následne bolo zriadené pre druhú banku
.
- Podľa jeho vyjadrenia, ak prišlo zo strany jeho ako konateľa MsBP ku krádeži
majetku, môže poslanec podať trestné oznámenie. Prezentujú sa informácie, že
MsBP po ukončení nájomnej zmluvy nebude mať žiadne finančné prostriedky. Tieto
informácie nie sú pravdivé. Finančné prostriedky na MsBP sú.
- V súčasnej dobre neprišlo k tomu, že by pôžička nebola splatená, ale už prebiehajú
rôzne špekulácie. Keď by nastala taká situácia, že by Energetika neuhradila
pôžičku, mesto na konci obdobia, keď skončí nájomná zmluva - pri preberaní aktív,
môže pôžičku započítať . MsBP nemusí čakať na zaplatenie.

Ing. Tomčányi - v roku 2011 bol založený celý majetok MsBP. V priebehu
prišlo k zúženiu záložného práva na určitý majetok, na kotolňu K5.

p. Kurbel
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obdobia

- za predchádzajúceho konateľa MsBP úver bol braný na geotermálny vrt. Konateľ
predložil túto informáciu na rokovanie MsZ . Podľa informácií z predloženej kontroly
kotolňa K5 bola založená za úver nie MsBP , ale inej spoločnosti.
- Je potrebné dodržiavať zmluvy.
Podľa Čl. 5.
Zmluvy o prenájme tepelného
hospodárstva , ktorá bola
podpísaná sa prenajímateľ zaväzuje, že všetky finančné
zdroje získané z prenájmu majú byť
dané do rozvoja majetku mesta, na základe
dohody zmluvných strán. Majetok by sa zväčšoval alebo minimálne nezmenšoval,
nájomné by bolo vo výške odpisov. Finančné prostriedky boli požičané a v súčasnosti
dostáva MsBP finančné prostriedky v malej čiastke.
Ing. Káčer - pokiaľ bude spoločnosť investovať, odpisy budú rásť. Pri ukončení
nájomnej zmluvy majetok bude vrátený naspäť a MsBP bude mať dostatok finančných
prostriedkov.
PhDr. Hanus
- podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta – o prevzatí a poskytnutí
pôžičiek a úverov, ručiteľských záväzkov rozhoduje Valné zhromaždenie v znení prijatého
uznesenia MsZ. Toto sa neudialo . Mal otázku, či primátor vedel o založení kotolne .
Ing. Tomčányi - pri znížení úverového zaťaženia z niekoľkých budov
je to v poriadku. O tomto bol informovaný.

na jednu budovu

Ing. Káčer
- mesto Sereď má podiel v MsBP. Kotolňa je vo vlastníctve mesta nepriamo. Podľa
Zakladateľskej listiny s majetkom nakladá konateľ.
- Majetok je založený v prospech dvoch úverov. Banka pri poskytovaní úveru zaviazala
spoluručením spoločnosť Energetiku Sereď. Následne banka požadovala spoluručenie
MsBP . MsBP vychádzal v ústrety obchodnému partnerovi. Rokovania boli zložité.
JUDr. Irsák - je potrebné dodržiavať rokovací poriadok a vystupovať slušne. Odporúča,
aby poslanci predložili otázky a následne, aby bolo na ne odpovedané. V Rokovacom
poriadku MsZ je stanovený časový limit na vystúpenie poslanca MsZ v rámci rozpravy,
poslanec prihlásený do rozpravy môže požiadať o predĺženie času vystúpenia.
PhDr. Hanus podľa vyjadrenia konateľa prišlo k administratívnej chybe pri
zverejňovaní dokladov. Informácie uvedené v predloženej správe z kontroly poukazujú
na opakované porušenie pri nezverejňovaní zmlúv. Podľa zistení hlavnej kontrolórky
a zápisnice z Legislatívno-právnej komisie – zmluvy, ktoré neboli zverejnené nie sú
platné. Čo sa s touto situáciou bude robiť? Zistenia, ktoré boli predložené sú veľmi
závažné. Je potrebné riešiť daný stav.

p. Kurbel - podľa informácií uvedených v správe Energetika Sereď ručila za úver
v čiastke 800 tis. Eur. Mala celý majetok MsBP prenajatý. Nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
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Ing. Belányiová - predmetom rokovania podľa doručenej pozvánky mala byť Správa
hlavnej kontrolórky o zákonnom postupe konateľa MsBP. Zo strany poslaneckého zboru
sú kladené otázky k ekonomickým veciam. Podľa výsledkov kontroly prišlo k závažným
porušeniam postupu konateľa. Konateľ MsBP ako dobrý manažér musí dohliadať aj
na tieto veci týkajúce sa zverejňovania zmlúv. Je potrebné, aby primátor vykonal
potrebné právne úkony, prijal dohody o urovnaní práv a povinností z neplatných právnych
úkonov. V obchodnom registri je potrebné zosúladiť skutočný stav s právnym - týkajúci
sa Stanov a Zakladateľskej listiny. Tieto návrhy predložila ako procedurálne návrhy na
schválenie. Čo sa týka ekonomickej stránky - toto je potrebné prerokovať na inom
zasadnutí. Ing. Káčer porušil predpisy je potrebné dať veci do poriadku. Primátor ako
zástupca mesta v obchodnej spoločnosti
MsBP, ktorý vykonáva aj úlohy Valného
zhromaždenia je potrebné, aby veci dotiahol do konca.
JUDr. Irsák - poslancom je viac 20 rokov, za celé toto obdobie ako vykonáva
funkciu poslanca MsZ nebol takýto problém riešený. Vrhá to zlé svetlo na prácu
celého poslaneckého zboru a štatutára mesta Sereď . Je potrebné dať veci do poriadku.
Predmetom
rokovania je posúdenie práce konateľa v MsBP, kde má mesto 100 %
účasť, jeho kroky
a prečo prišlo k porušeniu predpisov. Podľa predloženej správy
hlavnej kontrolórky konateľ konal v rozpore s právnymi predpismi. Konanie konateľa
bolo netransparentné, neštandardné. Toto konanie vyvoláva nedôveru voči konateľovi.
V prvej Zakladateľskej listine , ktorá bola spísaná notárskou zápisnicou bola informácia, že
Stanovy budú vydané. Stanovy boli neskôr vydané a niekoľkokrát menené. Čo sa týka
otázok hospodárenia spoločnosti, toto je úlohou iných orgánov. Úlohou poslancov MsZ
je dohliadať , kontrolovať a urobiť nápravu v otázkach týkajúcich sa majetku mesta .
Nie je jasné, kto je užívateľom majetku, kto má osoh z mestského majetku. Je chybou
zákonodarcu, že nie je povinnosťou obcí a miest viesť register užívateľov. Pri návšteve
p. Bugára podpredsedu NR SR bola položená otázka, kedy budú poslanci a primátor
zodpovední majetkovo. Toto nie je zákonom stanovené.
Energetika má za vlastníka V.I. Trade, táto spoločnosť má za vlastníka akciovú
spoločnosť. Akcionármi sú dve s.r.o.-čky. Tieto sú v likvidácii.
Legislatívno-právna komisia sa touto správou zaoberala a odporúča prijať
uznesenia
MsZ, kde by bola vyvodená zodpovednosť voči konateľovi, členom dozornej rady.
Podať podnet na NKÚ na vykonanie kontroly hospodárenia MsBP, zadať hlavnej
kontrolórke vykonanie kontroly hospodárenia a zabezpečiť
obmedzenie právomoci
konateľa MsBP.
Poslancom JUDr. Irsákom boli predložené procedurálne návrhy :
- vyvodiť neodkladne zodpovednosť voči konateľovi MsBP za protiprávne konania
a porušenia právnych predpisov, ktoré boli zistené na základe výsledkov kontroly
hlavnej kontrolórky mesta
- vyvodiť neodkladne právne dôsledky voči Dozornej rade
- podať neodkladne 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
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-

-

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
zabezpečiť neodkladne 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

Ing. Horváth - konečným užívateľom majetku je štatutár mesta. Predložený príspevok
predrečníka bol konštruktívny. Chyba sa stala, je potrebné ju napraviť. Cieľom
všetkých poslancov je, aby zlý stav, ktorý vznikol bol napravený. Je potrebné urobiť
všetko pre
to, aby
súčasný stav sa dal do normálneho právneho stavu, ktorý
v budúcnosti nebude evokovať možné straty.
Odporúča
hlasovať o jednotlivých
návrhoch samostatne.
Mgr. Karmažín - podľa výsledkov kontroly, konateľ porušil zákony a právne predpisy.
Mal otázku, prečo konal bez súhlasu Valného zhromaždenia a v rozpore so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
MUDr. Bucha - prerokované boli výsledky kontroly. Dôležité je to, ako bude
zabezpečené, aby sa chyby neopakovali. Prišlo k pochybeniu. Je potrebné prijať opatrenia
a vyvodiť zodpovednosť . Odporúča hlasovať o predložených návrhoch.
p. Vydarená - navrhla doplnenie plánu hlavnej kontrolórky na vykonanie kontroly.
Bolo to z dôvodu, že občania sa na ňu ako poslankyňu obracali s otázkami týkajúcimi
sa problematiky MsBP. Všetci poslanci hlasovali sa uskutočnenie kontroly a taktiež ,
aby výsledky kontroly hlavnej kontrolórky boli prerokované na samostatnom zasadnutí
MsZ. Zo strany konateľa MsBP prišlo k pochybeniam, je potrebné dať veci do poriadku.
Mgr. Královič - poďakoval poslancom za iniciovanie kontroly. Na základe vykonanej
kontroly bolo zistené, že prišlo k porušeniu predpisov konateľom MsBP, čo aj sám
priznal. Mal otázku, či bola spôsobená mestu spôsobená škoda, či mesto utrpelo
škodu týmto konaním.
Mgr. Horváthová - kontrola bola zameraná na zákonnosť krokov konateľa MsBP, čo sa
týka zmlúv. K reálnej škode neprišlo.
Ing. Káčer – zmluvy boli
zverejňované. Prišlo k spadnutiu systému. Dohľadaním
v systéme sa dá preukázať, že zmluvy boli zverejnené. Priznal, že Zmluvy o pôžičke
neboli zverejnené. Súhlasí s tým, aby všetko bolo dané do poriadku, aby nedochádzalo
k pochybnostiam. Treba pokračovať v tom, ako bolo rozhodnuté a ísť týmto smerom.
Podľa jeho názoru nedošlo k porušeniu pri nakladaní s majetkom. Nemal záujem
informácie
zatajovať. Pri riešení problémov sa
rozhodoval podľa dostupných
informácií, ktoré mal k dispozícii. Je toho názoru, že treba dať veci do poriadku, aby
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boli zmluvy nespochybniteľné.
Rozhodnutie MsZ,
tepelného hospodárstva v meste Sereď bolo správne.

ktoré prijalo

vo veci riešenia

Ing. Tomčányi - Ing. Káčer bol požiadaný, aj keď nebude konateľom, aby bol
nápomocný pri zabezpečovaní potrebných náležitostí, aby bolo možné pochybenia,
ktoré boli zistené dať do poriadku a zosúladiť ich s právnym stavom. Požiadal
o predloženie procedurálnych návrhov tak, ako boli navrhované a ich prijatie formou
uznesení MsZ.
JUDr. Irsák
- vyjadrenie Ing. Káčera k otázke
nezverejňovania zmlúv z dôvodu
administratívnej chyby a spadnutia systému považuje za nedostatočné. Keď nie je
možné zverejniť Zmluvu na webovej stránke, podľa
zákona je toto možné
v Obchodnom vestníku. Zmluvy musia byť zverejnené stále. Ing. Káčer ako konateľ
MsBP je dostatočne erudovaný a skúsený človek, aby vedel čo treba robiť. Tieto
jeho vyjadrenia považuje za výhovorky.
p. Kurbel - predložil procedurálny návrh - 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
Mestské zastupiteľstvo hlasovalo o jednotlivých procedurálnych návrhoch:
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
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
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
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 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
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
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Procedurálny návrh poslanca MsZ - žiada primátora mesta Sereď neodkladne
vyvodiť právne dôsledky voči dozornej rade (odvolať členov a vymenovať nových)
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
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
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
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
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
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.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
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
Uznesenie nebolo prijaté

Po prerokovaní bodu programu rokovania
rokovanie ukončil.
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MsZ

primátor mesta Ing. Tomčányi

Zapísala: Kolláriková
V Seredi,

27.10. 2017

Ing. Tibor Krajčovič
prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice:
Milan Buch
Mgr. Marta Némethová

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta
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............................
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