
Dôvodová správa 
 

Na základe kontrolných zistení z  kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou mesta Sereď 
v zmysle Uznesenia č. 102/2017 boli bývalým konateľom Mestského bytového podniku 
Sereď, spol. s r.o. (ďalej len „MsBP“), Ing. Martinom Káčerom a súčasnou  konateľkou 
MsBP, Mgr. Ing. Danielou Vargovou, vykonané kroky vedúce k odstráneniu zistených 
nedostatkov.  Obidvaja konatelia sa zúčastnili  pracovných stretnutí so zástupcami zmluvných 
strán - Energetika Sereď, s.r.o. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  za 
účelom predbežnej ústnej dohody konkrétnych postupov spojených s odstránením 
negatívnych následkov neplatnosti právnych úkonov. Predbežné stanoviská jednotlivých 
zástupcov zmluvných strán k uvedenej problematike neboli jednoznačné. Aj v  súlade 
s Uznesením č. 191/2017 zo dňa 18.10.2017, ale hlavne za účelom získania nestranného 
právneho stanoviska k neplatnosti zmlúv, ktoré boli predmetom kontrolných zistení, bola 
objednaná advokátska kancelária - JUDr. Slávka Gajdošová,  Trenčianska 56/D, 821 09 
Bratislava.   

Na rokovanie  MsZ je predložený jej právny rozbor posúdenia platnosti zmlúv: 
I. Dodatku č. 1 zo dňa 28.12.2013 k Zmluve o nájme nehnuteľností a technologických 

zariadení uzatvorenej dňa 12.11.2013  medzi Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.  
ako prenajímateľom a V. I. Trade s.r.o. ako nájomcom, 

II. Zmluvy o úvere číslo 000022/CORP/2015, zo dňa 28.01.2015, uzatvorenej 
medzi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej 
banky ako veriteľom a Energetika Sereď, s.r.o. ako dlžníkom a Mestský bytový podnik 
Sereď, spol. s r.o. ako spoludlžníkom, 

III. Rámcovej zmluvy o pôžičke číslo 2014/0027, zo dňa 6.11.2014 v znení dodatkov č. 1-4 a 
príloh 1-5, uzatvorenej medzi Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.  ako veriteľom a 
Energetika Sereď, s.r.o.  ako dlžníkom, 

vrátane sumarizácie návrhov právnych riešení a konkrétnych postupov spojených 
s odstránením negatívnych následkov neplatnosti právnych úkonov. 
 Za účelom bezodkladného riešenia vzniknutej situácie a na základe predbežného 
súhlasu spoločnosti Energetika Sereď, s.r.o. s riešením vzniknutej situácie dohodami 
o urovnaní bolo dňa 13.11.2017 u uvedenej advokátskej kancelárii  objednané vypracovanie 
dohôd o urovnaní spojených s vysporiadaním práv a povinností z neplatných právnych 
úkonov. Následné budú tieto návrhy dohôd o urovnaní zaslané na pripomienkovanie 
spoločnosti Energetika Sereď, s.r.o.. Dohody o urovnaní schválené spoločnosťou Energetika 
Sereď, s.r.o. budú predložené na schválenie poslancom  MsZ, predpokladáme, že  na 
zasadnutie, ktoré je plánované na deň 14.12.2017. 
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