
Dôvodová správa 

 
Konateľka  obchodnej spoločnosti  Mestský  bytový  podnik,  spol.  s r.o.,  Mlynárska 

4677/39, 926 01 Sereď (ďalej len „MsBP“), Mgr. Ing. Daniela Vargová, sa vzdala funkcie 
konateľa spoločnosti.  

Vzdanie sa funkcie vlastnoručne podpísané v prítomnosti notárom povereného 
zamestnanca (viď v prílohe) bolo doručené spoločnosti dňa 27.10.2017  a je predložené na 
toto zasadnutie mestského zastupiteľstva.  

Podľa ustanovenia § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka, je vzdanie sa funkcie účinné 
odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena 
orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie 
na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena 
orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí 
orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, vzdanie 
sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v 
prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca.  

V zmysle  Zakladateľskej  listiny  MsBP konateľa  menuje a odvoláva primátor mesta 
Sereď na návrh Mestského zastupiteľstva Sereď. 

 V súlade s § 13 ods. 2 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  
Sereď,  konateľa  obchodnej  spoločnosti  menuje  a odvoláva valné zhromaždenie, po 
predchádzajúcom súhlase mestského zastupiteľstva. 

 
Uznesením MsZ v Seredi č. 154/2017 zo dňa 21.9.2017  bol schválený procedurálny 

návrh poslanca MsZ – vyhlásiť výberové konanie na funkciu konateľa MsBP. Uznesením 
MsZ č. 155/2017 bola vymenovaná výberová komisia v zložení: Ing. Lovecký, Bc. Veselický, 
Mgr. Karmažín, D. Irsák, PhDr. Hanus, Ing. Horváth, JUDr. Irsák, Mgr. Královič a B. 
Vydarená. Komisia sa prvý krát zišla dňa 28.9.2017, kde ustanovila podmienky výberového 
konania. Výberové konanie na funkciu konateľa MsBP s.r.o. bolo vyhlásené dňa 02.10.2017. 
Uchádzači sa mohli prihlásiť najneskôr do 31.10.2017. Do uvedeného termínu sa prihlásili 
dvaja uchádzači. Výberová komisia zasadla dňa 02.11.2017 a po otvorení obálok 
skonštatovala, že obaja uchádzači splnili podmienky vyhláseného výberového konania. 
Uchádzači boli pozvaní na vstupný pohovor dňa 7.11.2017 o 19,00 hod.  

     Na zasadnutí výberovej komisie dňa 7.11.2017 vzali členovia komisie na vedomie, 
že jeden z uchádzačov oznámil, že sa pohovoru nezúčastní. Hlasovaním výberová komisia 
rozhodla odporučiť primátorovi mesta Ing. Martinovi Tomčányimu, aby Ing. Tibora 
Krajčoviča vymenoval za konateľa obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik, spol. s r.o., 
Mlynárska 4677/39, 926 01  Sereď.  

  
Na základe hlasovania výberovej komisie  navrhujeme Ing. Tibora Krajčoviča do 

funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik, spol. s r.o., Mlynárska 
4677/39, 926 01 Sereď od 1.12.2017, na dobu neurčitú. 
  
 


