Mestský úrad
Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kolárove
Dňa: 2.3.2015
K bodu rokovania: 13

Prehodnotenie zastupovania mesta Kolárovo
v obchodných spoločnostiach s majetkovou
účasťou mesta

Predkladá: Árpád Horváth, primátor mesta
Vypracovala: Ing. Beáta Koczkás

Uložené prerokovať:
-v komisii finančnej a majetku mesta
-v komisii podnikateľskej, poľnohospodárstva a rozvoja mesta
-v komisii regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a energetického hospodárstva
-v komisii povodňovej ochrany

1) Návrh na uznesenie ku prehodnoteniu zastupovania mesta Kolárovo v obchodnej
spoločnosti STKO N-14, a.s.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove:
A/ schvaľuje- neschvaľuje
1. zástupcu mesta Kolárovo- ............................................. na zastupovanie mesta Kolárovo vo valnom
zhromaždení spoločnosti Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s. so sídlom Hlavá č.
844, 925 85 Neded
2. zástupcu mesta Kolárovo - .............................................. do dozornej rady obchodnej spoločnosti
Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s. so sídlom Hlavá č. 844, 925 85 Neded
B/ poveruje
1. splnomocnenca mesta Kolárovo, aby na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Skládka
tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s. so sídlom Hlavá č. 844, 925 85 Neded, pri voľbách do
dozornej rady navrhol a volil schváleného zástupcu mesta Kolárovo
C/ žiada
2. primátora, aby na základe písomného splnomocnenia splnomocnil schváleného zástupcu
mesta Kolárovo na zastupovanie štatutára mesta Kolárovo na valnom zhromaždení
spoločnosti Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s. so sídlom Hlavá č. 844, 925 85
Neded
2) Návrh na uznesenie ku prehodnoteniu zastupovania mesta Kolárovo v obchodnej
spoločnosti KolByt, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove:
A/ schvaľuje- neschvaľuje
1. odvolanie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti KolByt, s.r.o. so sídlom Kostolné
námestie 32, Kolárovo, Ing. Endre Kürti
2. zástupcu mesta Kolárovo- ............................................. na zastupovanie mesta Kolárovo v dozornej
rade spoločnosti KolByt, s.r.o so sídlom Kostolné námestie 32, Kolárovo
C/ žiada
3. primátora, kt. vykonáva funkciu valného zhromaždenia, aby odvolal člena dozornej rady
spoločnosti KolByt, s.r.o. so sídlom Kostolné námestie 32, Kolárovo, Ing. Endre Kürti

3) Návrh na uznesenie ku prehodnoteniu zastupovania mesta Kolárovo v obchodnej
spoločnosti Gúta TV, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove:
A/ schvaľuje- neschvaľuje
1. zmenu zakladateľskej listiny a stanov obchodnej spoločnosti Gúta TV s.r.o. so sídlom
Kostolné námestie 32, Kolárovo v ustanoveniach o zakladaní a činnosti orgánov spoločnosti
s obsahom nasledovne:
- štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene
spoločnosti samostatne
- zriaďuje sa trojčlenná dozorná rada
2. zástupcu mesta Kolárovo- ............................................. na zastupovanie mesta Kolárovo vo
štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti Gúta TV s.r.o. so sídlom Kostolné námestie 32,
Kolárovo ako jediný konateľ po zmene zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti
3. zástupcov mesta Kolárovo:
- ..............................................
- ..............................................
- ..............................................
do zriaďovanej dozornej rady obchodnej spoločnosti Gúta TV s.r.o. so sídlom Kostolné
námestie 32, Kolárovo na základe zmenenej zriaďovateľskej listiny a stanov spoločnosti
B/ žiada
1. primátora mesta, aby na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva zabezpečil
potrebné znenie uznesenia MsZ na vykonanie zmien v zakladateľskej listine a stanov
v obchodnej spoločnosti GútaTV, s.r.o.

4) Tematický materiál

v prílohe

5) Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove zvyčajne na začiatku volebného obdobia prehodnotí
zastupovanie (spôsob a osobné otázky zastupovania mesta v štatutárnych a kontrolných
orgánov) v jednotlivých obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta.
V zmysle Obchodného zákonníka vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov
spoločnosti, ďalej voľba dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.
V spoločnostiach, kde jediným spoločníkom je mesto Kolárovo, funkciu valného zhromaždenia
vykonáva štatutár mesta, t.j. primátor mesta, avšak v určitých prípadoch je viazaný uzneseniami
mestského zastupiteľstva:
-V zmysle § 11 ods. 4, bod l) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien mestské
zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a je mu vyhradené „zakladať a
zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich
štatutárnych a kontrolných orgánov“.
-Podľa Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo v obchodných
spoločnostiach, kde jediným spoločníkom je mesto a funkciu valného zhromaždenia vykonáva
primátor mesta, a v spoločnostiach v ktorých vklad mesta je nad 10 % základného imania
spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva popri iných aj pri
úkonoch :
- schvaľovanie zakladateľskej listiny resp. spoločenskej zmluvy a jej zmeny,
- schvaľovanie stanov a ich zmien,
- vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov štatutárnych orgánov a členov dozornej rady,
- rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo zmene jej právnej formy,
V súčasnosti existujú dva obchodné spoločnosti, kde jediným spoločníkom je mesto Kolárovo
a jedna akciová spoločnosť, v ktorej vklad mesta je nad 10 % základného imania spoločnosti.
Predkladaný materiál obsahuje základné údaje týchto obchodných spoločností, charakteristiku
a personálne zloženie jednotlivých orgánov spoločností, ako aj odôvodnenie navrhnutých
organizačných zmien.

6) Súvisiace právne normy:
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Štatút mesta Kolárovo
- 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

7) Skratky:
Skratky:
MsZMestské zastupiteľstvo v Kolárove
MsRMestská rada
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Prehodnotenie zastupovania mesta Kolárovo v obchodných spoločnostiach
s majetkovou účasťou mesta

STKO N-14, a.s.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Právna forma:
Majetková účasť mesta Kolárovo:

Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s. (STKO N-14)
Hlavá č. 844, 925 85 Neded
341 44 587
akciová spoločnosť
32,81 %

Spoločnosť STKO N-14 bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 04.04.1996.
Zakladateľmi spoločnosti a ich výška podielu na základnom imaní v % (a výška podielu mesta
Kolárovo na základnom imaní spoločnosti absolútne v €- údaje z r. 2013):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mesto Kolárovo
Obec Tešedíkovo
Obec Vlčany
Obec Neded
Obec Zemné
Obec Diakovce
Obec Žihárec
Obec Kráľova nad Váhom
Obec Kráľov Brod
Obec Andovce
Obec Komoča
Obec Dedina Mládeže
Obec Dolný Chotár
Obec Bodzianske Lúky

Spolu

32,81
11,38
10,2
9,58
6,91
6,28
4,79
4,79
3,61
3,61
2,98
1,49
0,94
0,63

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

362.112,46 €

100

%

1.103.697,79 €

Predmetom činnosti spoločnosti je hlavne podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
veľkoobchod, maloobchod a sprostredkovateľská činnosť.

Orgánmi spoločnosti sú:
-Valne zhromaždenie akcionárov: je najvyšším orgánom spoločnosti. Zbor zástupcovi 14 obcí:
starostovia jednotlivých obcí a zástupca primátora mesta Kolárovo
-Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti:
Predseda predstavenstva:
Ing. Štefan Jancsó,
obec Neded
Podpredseda predstavenstva:
Ing. Beáta Koczkás,
mesto Kolárovo
Ďalší členovia predstavenstva:
Gyula Borsányi,
obec Tešedíkovo
PhDr. Pavel Racsko, obec Kráľov Brod
Ing. János Bób,
obec Zemné
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú
súhlasným prejavom minimálne dvaja členovia predstavenstva.
-Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej
činnosti spoločnosti.
Členovia:
Alajos Baranyay,
obec Žihárec
František Dora,
obec Dolný Chotár
Ing. Mónika Aradi,
obec Bodzianske Lúky
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KolByt s.r.o.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Právna forma:
Majetková účasť mesta Kolárovo:

KolByt, s.r.o
Kostolné námestie 32, Kolárovo
36 525 481
spoločnosť s ručením obmedzeným
100%

Jediným zakladateľom firmy je mesto Kolárovo. Vznik spoločnosti 1.1.1998.

Predmetom činnosti je hlavne zásobovanie teplom -výroba tepla, rozvod tepla, montáž
a údržba elektrických zariadení, zdravotechnických inštalácií budov, vodovodných,
kanalizačných rozvodov, kúrenárske práce, správa nehnuteľnosti na základe mandátnej zmluvy.
Orgánmi spoločnosti sú:
-Valne zhromaždenie spoločníkov: je najvyšším orgánom spoločnosti. Primátor mesta
Kolárovo- ako štatutár jediného spoločníka -vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, je však
v určitých záležitostiach viazaný uzneseniami mestského zastupiteľstva (v zmysle zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo
a stanov spoločnosti)
-Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti:
Konateľ:
Ing. Alexander Dévai
Konať menom spoločnosti je oprávnený samostatne konateľ.
-Dozorná rada dohliada na činnosť konateľa, nahliada do účtovných kníh a iných dokladov,
preskúma účtovné závierky a návrh na rozdelenie zisku a predkladá svoje vyjadrenie valnému
zhromaždeniu, pravidelne (min. raz ročne) podáva správu valnému zhromaždeniu.
Členovia:

Imrich Árgyusi
Ing. Endre Kürti
Ing. Beáta Koczkás
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Gúta TV s.r.o.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Právna forma:
Majetková účasť mesta Kolárovo:

Gúta TV s.r.o.
Kostolné námestie 32, Kolárovo
36 567 817
spoločnosť s ručením obmedzeným
100%

Jediným zakladateľom firmy je mesto Kolárovo. Vznik spoločnosti 26.1.2005.

Predmetom činnosti je hlavne výroba vlastných televíznych programov, výroba, požičiavanie,
distribúcia videa a videoprogramov vlastnej výroby, výroba, predaj nenahratých a požičiavanie
nahratých nosičov zvukových a obrazovo-zvukových záznamov, reklamná a propagačná činnosť.
Orgámni spoločnosti sú:
-Valne zhromaždenie spoločníkov: je najvyšším orgánom spoločnosti. Primátor mesta
Kolárovo- ako štatutár jediného spoločníka -vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, je však
v určitých záležitostiach viazaný uzneseniami mestského zastupiteľstva (v zmysle zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo
a spoločenskej zmluvy spoločnosti)
-Konateia sú štatutárnym orgánom spoločnosti:
Konateia:

Bc. István Lengyel
Ing. Endre Kürti
JUDr.Ing. Iveta Némethová

Konatelia konajú v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne.
Dozorná rada sa pri založení spoločnosti nezriaďovala, jej zriadenie nie je zo zákona povinné.
Podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. dozorná rada sa zriaďuje, ak tak určuje
spoločenská zmluva/zakladateľská listina.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh organizačných zmien
Štatutárny orgán: jeden konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne a je zodpovedným
zástupcom firmy
Zriadenie dozorného orgánu: trojčlennej dozornej rady, ktorý v zmysle Obchodného
zákonníka:
a) dohliada na činnosť konateľov,
b) nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté
údaje,
c) preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného
predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému
zhromaždeniu,
d) podáva správy valnému zhromaždeniu v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak raz
ročne.
Strana 3 z 4

MsZ 2.3.2015, bod 13. Prehodnotenie zastupovania mesta Kolárovo v obchodných spoločnostiach
s majetkovou účasťou mesta, vypracovala Ing. Beáta Koczkás

Členovia dozornej rady majú právo požadovať od konateľov informácie a vysvetlenia o všetkých
záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých obchodných a účtovných kníh a iných
dokladov spoločnosti.

Odôvodnenie návrhu organizačných zmien:
Jeden samostatný a zodpovedný konateľ prináša pružnejšie a efektívnejšie vedenie firmy.
Trojčlenný štatutárny orgán –vedenie firmy nemalo bezprostrednú spätnú väzbu na svoju
činnosť.
Mestské zastupiteľstvo, poslanci sa strenú s informatívnou správou o činnosti firmy raz ročne,
(prípadne viackrát na základe podnetu MsZ), kedy MsZ berie na vedomie/schvaľuje výsledky
hospodárenia firmy. Jednotlivý poslanci zo zákona majú oprávnenie požadovať od riaditeľov
právnických osôb založených alebo zriadených mestom vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich
činnosti, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú
v meste podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste, ale
automaticky nie sú splnomocnení na dohliadanie činnosti konateľa, ani na nahliadanie
účtovných kníh spoločnosti a pod.
Trojčlenná dozorná pritom môže zo zákona priebežne dohliadať na činnosť konateľa, nahliadať
do účtovných kníh, priebežne môže podať správy valnému zhromaždeniu a minimálne raz ročne
prekladať svoje stanovisko k účtovnej závierke spoločnosti a ku návrhu na rozdelenie zisku,
resp. vykrytie straty spoločnosti. Každý člen dozornej rady má zo zákona právo požadovať od
konateľa informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých
obchodných a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti. Vzniká tak priebežná
a bezprostredná spätná väzba na činnosť konateľa ako aj na činnosť celej obchodnej spoločnosti.
Existencia dozornej rady popri úžitku bezprostrednej spätnej väzby na činnosť konateľa môže
prinášať v konečnom dôsledku ešte efektívnejšie hospodárenie s majetkom firmy.

Kolárovo, 19.2.2015
Ing. Beáta Koczkás
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