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Legislatívno - právna komisia pri MsZ v Seredi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 17.10.2017 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  17.10.2017  v malej zasadačke na 

MsÚ v Seredi. 
 

 

Začiatok zasadnutia:     16.00     hod. 

Koniec zasadnutia:        17.45    hod. 

 
Prítomní:             JUDr. Irsák,  R. Popluhárová, JUDr. Klenovič, JUDr. Gašparovičová,  

JUDr. Hudák, Ing. Šimončík, Mgr. Královič, JUDr. Takáč 

Ospravedlnení:   JUDr. PhDr. Tóth 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly dodržania zákonného postupu konateľa MsBP 

na základe Uznesneia MsZ  č. 102/2017  

3. Záver 

 

 

 

BOD č. 1 

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie JUDr. Michal Irsák, privítal  prítomných členov 

komisie, hostí a ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí komisie JUDr. PhDr. Tótha a oboznámil 

prítomných členov komisie s programom rokovania. 

 

BOD č. 2 

Správa hlavnej kontrolórky z kontroly dodržania zákonného postupu konateľa MsBP 

na základe Uznesneia MsZ  č. 102/2017  

Komisia materiál prerokovala a odporúča Mestskému zastupiteľstvu prijať rozhodnutia: 

 

1.žiada primátora mesta Sereď zabezpečiť neodkladne nápravu vzniknutého právneho stavu 

v spoločnosti  

MsBP spol. s r. o. pri uzatváraní a podpísaní zmluvy o pôžičke spoločnosti Energetika Sereď, 

pri uzatvorení a podpísaní zmluvy o ručení MsBP spol. s r. o. pre Energetiku Sereď a pri 

uzatvorení a podpísaní dodatkov k základnej zmluve o nájme tepelného hospodárstva 

Energetike Sereď. 

 

2.odporúča primátorovi mesta Sereď vyvodiť zodpovednosť voči konateľovi spoločnosti 

Mestský bytový podnik Sereď, 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. 
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3.žiada primátora mesta Sereď vyvodiť právne dôsledky voči dozornej rade (odvolať členov 

a vymenovať nových). 

 

4.odporúča primátorovi mesta Sereď 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. 

 

5.žiada kontrolórku mesta Sereď 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. 

 

6.žiada primátora mesta Sereď zabezpečiť v zakladateľskej listine spoločnosti Mestský 

bytový podnik Sereď obmedzenie právomoci konateľa s nakladaním majetku nad 10 000 €, t. 

j. pri nakladaní s majetkom v hodnote nad 10 000 € vyžiadať predošlý súhlas valného 

zhromaždenia. 

 

 

7.žiada primátora mesta Sereď zabezpečiť uloženie platného znenia zakladateľskej listiny 

a stanov do zbierky listín  

OR OS Trnava. 

 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

 

BOD č. 7 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              JUDr. Michal Irsák, v. r. 

                                                                                                              predseda komisie 

  

 

 

 

 

Zapísala: Romana Popluhárová 

                tajomníčka komisie 

Dňa:        18.10.2017 


