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Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie
skutočnosť, že Mgr. Peter Antal, trvale bytom Sládkovičova 482/5, 965 01 Žiar nad Hronom,
sa dňa 03.12.2014 písomne vzdal funkcie konateľa obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ
SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s.r.o., IČO: 31 609 651, so sídlom Alexandra Dubčeka 45,
965 58 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 2034/S.
B. schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vymenovanie Ing. Emila Vozára, trvale bytom M. R. Štefánika 452/16,
965 01 Žiar nad Hronom, do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti – TECHNICKÉ
SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s.r.o., IČO: 31 609 651, so sídlom Alexandra Dubčeka 45,
965 58 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 2034/S.

Dôvodová správa
V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je mestskému zastupiteľstvu vyhradené zriaďovať, zrušovať a
kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a
odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné
právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov,
ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe.
V zmysle článku XIX. odsek 3, 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 –
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Žiar nad Hronom č. 8/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Žiar nad Hronom č. 5/2014, mesto ako člena, spoločníka alebo akcionára na valnom
zhromaždení obchodnej spoločnosti alebo členskej schôdze zastupuje primátor alebo ním
splnomocnená osoba. V obchodných spoločnostiach, kde jediným spoločníkom je mesto
a funkciu valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta, sa vyžaduje predchádzajúci
súhlas mestského zastupiteľstva pri nasledovných úkonoch:
a) nadobúdanie a scudzovanie nehnuteľného majetku,
b) schvaľovanie zakladateľskej listiny a rozhodovanie o jej zmene,
c) schvaľovanie stanov a ich zmien, u
d) vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov a členov dozornej rady,
e) vymenovaní a odvolaní prokuristov.
V zmysle § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak zákon neustanovuje alebo
spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, 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 orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený
vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov
od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho
po uplynutí tejto lehoty.
V zmysle § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka valné zhromaždenie
spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí vymenovanie,
odvolanie a odmeňovanie konateľov.

