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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom 
 
schvaľuje:  
 
a) návrh na odvolanie Mgr. Ivana Černaja, bytom Hviezdoslavova 52/60, 965 01 Žiar nad 

Hronom,  ako člena predstavenstva obchodnej  spoločnosti Stredoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica, IČO: 36 056 006, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 
705/S.  

 
b) v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov Mgr. Petra Antala, trvale bytom Sládkovičova 482/5, 965 01 Žiar 
nad Hronom ako zástupcu mesta Žiar nad Hronom do predstavenstva obchodnej  
spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00  
Banská Bystrica, IČO: 36 056 006, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 705/S.  
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Dôvodová správa 

 
Mesto je akcionárom obchodnej spoločnosti - Stredoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s., IČO: 36056006, založenej Zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.08.2002, so 
sídlom Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 705/S (ďalej ako „spoločnosť“).  
 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, 
najmä je mu vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové 
organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), 
zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov 
obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v 
právnickej osobe, 
 

V zmysle čl. IX stanov spoločnosti predstavenstvo je štatutárnym orgánom 
spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Predstavenstvo 
riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú  
právnymi predpismi a  stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo 
dozornej rady spoločnosti. Predstavenstvo má najmenej 5 členov. Členov predstavenstva 
volí a odvoláva dozorná rada na dobu štyroch rokov, pokiaľ nie je v stanovách určené inak. 
Dozorná rada zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva 
a ktorý je podpredsedom predstavenstva. Výkon funkcie člena predstavenstva však končí až 
dňom zvolenia nového člena na jeho miesto.  
 

V súčasnosti sú za členov predstavenstva zvolení:  

 Ing. Vladimír Svrbický,  predseda predstavenstva - vznik funkcie: 04.06.2013 

 Ing. Peter Juríček, člen predstavenstva - vznik funkcie: 25.09.2012   

 Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva - vznik funkcie: 01.09.2009 

 Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva - vznik funkcie: 03.02.2010 

 Mgr. Ivan Černaj, člen predstavenstva - vznik funkcie: 24.03.2011 

 Viera Krakovská, člen predstavenstva - vznik funkcie: 24.03.2011 

 Ing. Ján Šufliarský, člen predstavenstva - vznik funkcie: 24.03.2011 
 

V zmysle čl. XII. odsek 13 stanov spoločnosti dozorná rada volí a odvoláva členov 
predstavenstva nasledovným spôsobom:  
a) všetkých členov predstavenstva volí iba z osôb písomne navrhnutých akcionárom alebo 

akcionármi spoločnosti. O výsledku  volieb informuje dozorná rada akcionárov na 
najbližšom zasadnutí.  

b) návrh na odvolanie ktoréhokoľvek člena predstavenstva môžu podať  
- akcionári spoločnosti,  
- predstavenstvo spoločnosti na základe uznesenia predstavenstva, 
- členovia dozornej rady. 

c) dozorná rada po prerokovaní návrhu na odvolanie člena predstavenstva vyzve akcionára, 
na návrh ktorého bol odvolaný člen zvolený, aby v stanovenej lehote predložil návrh na 
voľbu člena predstavenstva, ktorý má nahradiť odvolávaného člena predstavenstva.  

 
Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda alebo ním poverený člen dozornej 

rady najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Najbližšie zasadnutie dozornej rady sa uskutoční 
v mesiaci február 2014.    


