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Dobrý deň, 

info@sered.sk 
ziadost o spristupnenie informacii 
info_ziadost_kubikova.doc 

som doktorandkou Ústavu verejnej politiky FSEV UK a v rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberáme 

mestskými obchodnými spoločnosťami. V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám Vás prostredníctvom oficiálnej infožiadosti (viď príloha) žiadam o sprístupnenie niektorých 

informácii. 

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať. 

S pozdravom a prianím pekného dňa 

Jana Kubíková 
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Mgr. Jana Kubíková, Ústav verejnej politiky FSEV UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava 

Vec 

Mestský úrad Sereď 
Námestie republiky č. 1176/1 O 
926 01 Sereď 

Žiadosť o sprístupnenie informácií 

V zmysle zákona č. 21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam 
o sprístupnenie nasledovných informácií: 

1) Akým spôsobom sú prijímaní riaditelia/konatelia mestských obchodných 

spoločností Mestský bytový podnik Sereď s.r.o. a Správa majetku Sereď 
s.r.o.? Prebieha otvorené výberové konanie alebo výber prebieha len na základe 
rozhodnutia mestského zastupiteľstva/primátora? 

2) Prosím o zaslanie životopisov aktuálneho riaditeľa/konateľa týchto mestských 
spoločností. Životopis nemusí obsahovať osobné údaje, postačujúce je vzdelanie 
a predchádzajúce pracovné skúsenosti. 

3) Akým spôsobom sú v týchto spoločnostiach tvorené dozorné rady a štatutárne 
orgány? 

Požadované informácie žiadam sprístupniť v elektronickej podobe zaslaním na moju e

mailovú adresu: jana.kubikova@fses.uniba.sk Ak by z technických príčin nebolo možné 
zaslať požadované informácie elektronickou poštou, žiadam o ich zaslanie na vyššie uvedenú 
adresu. 

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem. 

V Bratislave, 20. októbra 2016 

Mgr. Jana Kubíková 



PhDr. Silvia Adamčíková 
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Životopis Daniela Vargová.docx Prílohy: 

Dobrý deň, 

na základe Vašej žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Vám 
sprístupňujeme nasledovné informácie: 

1) Akým spôsobom sú prijímaní riaditelia/konatelia mestských obchodných spoločností Mestský 
bytový podnik Sereď s.r.o. a Správa majetku Sereď s.r.o.? Prebieha otvorené výberové 
konanie alebo výber prebieha len na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva/primátora? 
V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, konateľov mestských 
obchodných spoločností menuje a odvoláva valné zhromaždenie po predchádzajúcom súhlase 
mestského zastupiteľstva. Pôsobnosť valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach, 

v ktorých je mesto jediným spoločníkom, vykonáva primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo 
schválilo vymenovanie konateľa MsBP na základe jeho vzdelania a praxe v oblasti podnikových 
financií zameraných na reštrnkturalizáciu a rozvoj spoločnosti a skúseností z oblasti teplárenstva. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo vymenovanie konateľky SMS na z'íklade jej vzdelania, praxe a 
výsledku výberového konania. 

2) Prosím o zaslanie životopisov aktuálneho riaditeľa/konateľa týchto mestských spoločností. 

Životopis nemusí obsahovať osobné údaje, postačujúce je vzdelanie a predchádzajúce pracovné 
skúsenosti. 
Konateľ MsBP: http://www.sered.sk/mestsky-bytovv-podnik 
podrobnejší životopis: 
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo 11 14/20130416/20130416 Z16C CV.pdf 

Konateľka SMS: http://www.sered.sk/sms-zakladne-informacie 
podrobnejší životopis: v prílohe 

3) Akým spôsobom sú v týchto spoločnostiach tvorené dozorné rady a štatutárne orgány? V zmysle 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď rozhoduje o vymenovaní a odvolaní 
členov štatutárnych a kontrolných orgánov spoločností primátor mesta na základe uznesenia 
mestského zastupiteľstva. Členovia dozorných rád sú zväčša poslanci mestského zastupiteľstva. 

PhDr. Silvia Adamčíková 
vedúca organizačného oddelenia 

Mestský úrad 
Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 
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