
Dôvodová správa 

Zmluvné strany - Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. (ďalej len „MsBP“) a Energetika Sereď, 

s.r.o. (ďalej len „Energetika“) podpísali dňa 06.11.2014 Rámcovú zmluvu o pôžičke číslo 2014/0027 

a následne k nej postupne podpísali  dodatky a prílohy (ďalej spolu s dodatkami a prílohami len 

„Rámcová zmluva“). Predmetom Rámcovej dohody bol záväzok MsBP, že za podmienok 

dojednaných v Rámcovej zmluve dočasne poskytne v prospech Energetiky peňažné prostriedky 

(pôžičku) v dojednanej výške a Energetika sa zaviazala použiť úver na dohodnutý účel a za 

dojednaných podmienok istinu úveru vrátiť, zaplatiť úroky a dojednané odplaty (poplatky) a náhrady, 

poskytnúť potrebnú súčinnosť a splniť súvisiace záväzky podľa Rámcovej zmluvy. 

Rámcová zmluva bola povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. MsBP porušil 

povinnosť zverejniť Rámcovú zmluvu najneskôr do troch mesiacov od jej uzatvorenia podľa § 47a 

ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uvedená skutočnosť znamenala, že aj keď 

Rámcová zmluva má zákonom stanovené náležitosti relevantného zmluvného typu, uvedeným 

omeškaním nespôsobuje právne účinky – je neúčinná a v prípade nezverejnenia v zákonom stanovenej 

lehote sa stala neexistentným právnym úkonom.  

Napriek týmto skutočnostiam zmluvné strany záväzky špecifikované v Rámcovej zmluve plnili a do 

dnešného dňa  stále plnia, čím vznikol a vzniká medzi zmluvnými stranami stav právnej neistoty 

o právnom základe a obsahu ich zmluvných záväzkov, a tiež pochybnosti ohľadom existencie 

súvisiacich nárokov zmluvných strán vrátane nadväzných zodpovednostných vzťahov. 

Zmluvné strany uvedenú skutočnosť nezverejnenia Rámcovej zmluvy v zákonom stanovenej lehote 

navrhli vyriešiť podpísaním Dohody o urovnaní. Cieľom, účelom a predmetom  Dohody o urovnaní je 

vysporiadanie všetkých práv a povinností, nárokov a záväzkov vyplývajúcich z právnych úkonov, 

súvisiacich s Rámcovou zmluvou a s plneniami zmluvných strán. Zmluvné strany si  Dohodou 

o urovnaní chcú upraviť práva medzi nimi sporné a/alebo pochybné spôsobom uvedeným v Dohode 

o urovnaní, a to prijatím záväzkov nových.  

Za MsBP uvedenú Dohodu o urovnaní je kompetentný podpísať konateľ spoločnosti. Dohodou 

o urovnaní  chcú zmluvné strany okrem vysporiadanie všetkých práv a povinností, nárokov 

a záväzkov vyplývajúcich z právnych úkonov, súvisiacich s Rámcovou zmluvou, prijať  aj nové 

záväzky. Hoc nové záväzky  v Dohode o urovnaní sú upravené za tých istých podmienok ako boli 

v pôvodnej Rámcovej zmluve, je v zmysle čl. XII., bodu 8, písm. e) Zakladateľskej listiny spoločnosti 

MsBP k uzatvoreniu Dohody o urovnaní potrebný  súhlas valného zhromaždenia. 

V zmysle § 13 bod 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď (ďalej len „Zásad“) 

pôsobnosť  valného  zhromaždenia  v  obchodných  spoločnostiach,  v  ktorých  je mesto  jediným 

spoločníkom, vykonáva primátor mesta. V zmysle § 13 bod 2 písm. j) Zásad primátor  mesta pri  

výkone  právomocí  valného  zhromaždenia  rozhodne  v znení  uznesenia  mestského zastupiteľstva, 

ktoré predchádza rozhodnutiu valného zhromaždenia vo veci v prípade  prevzatia alebo poskytnutia 

pôžičiek a úverov.  

Na základe uvedených skutočností je na zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladaný materiál 

týkajúci sa schválenia základných podmienok poskytnutia pôžičky spoločnosťou MsBP vo výške 370 

tis. EUR spoločnosti Energetika. Návrh dohody o urovnaní, ktorý obsahuje presne tie základné 

podmienky poskytnutia pôžičky, ktoré sú predmetom schvaľovania na tomto zasadnutí  mestského 

zastupiteľstva, bol predmetom rokovania zástupcov zmluvných strán. Na znení týchto základných 



podmienok poskytnutia pôžičky, ako aj na znení celého návrhu Dohody o urovnaní sa zástupcovia 

zmluvných strán dohodli. V prílohe tohto materiálu je aj oficiálny list spoločnosti Energetika, že 

s návrhom Dohody o urovnaní, ktorá je prílohou listu, súhlasia a po schvaľovacom procese 

v mestskom zastupiteľstve a následne na valnom zhromaždení, podpíšu uvedený návrh Dohody 

o urovnaní.  Následne bude Dohoda o urovnaní zverejnená na webovom sídle MsBP. 

 

 

 

 

 


