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Spišská Nová Ves,  30. 11. 2017 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 14. 12. 2017 
 

PREDMET: SCHVÁLENIE A ODVOLANIE ZÁSTUPCOV MESTA  SPIŠSKÁ  

                NOVÁ  VES DO ŠTATUTÁRNEHO A KONTROLNÉHO ORGÁNU 

OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI BIC SPIŠSKÁ NOVÁ  VES  s.r.o. 
 

 

 

Predkladá:       PhDr. Ján Volný, PhD.,   primátor mesta 

                           

Spracoval:      JUDr. Mária Dideková,  

 Beňo & partners advokátska kancelária s.r.o. 

                           

Prerokované:    Valné zhromaždenie BIC Spišská Nová Ves s.r.o. 

 

Dôvod predloženia:   § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  

 zriadení v znení neskorších predpisov 

                       čl. 6 písm. o) Zásad hospodárenia s majetkom mesta                   

                                                v platnom znení 

 

Prizvaný:  ----- 

 

Podpisy:  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

         

a) berie na vedomie 

návrh na schválenie zástupcov mesta do štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti BIC 

Spišská Nová Ves s.r.o., IČO: 31 659 969, a návrh na odvolanie zástupcov mesta v  

kontrolnom orgáne – členov dozornej rady, predložený PhDr. Jánom Volným, PhD., 

primátorom mesta 
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b) schvaľuje  

zástupcu mesta Spišská Nová Ves do orgánu obchodnej spoločnosti BIC Spišská Nová 

Ves, s.r.o. nasledovne: 

 

štatutárny orgán – konateľ: 

 Marcel Blahut 

 

 

c) schvaľuje 

odvolanie zástupcov mesta Spišská Nová Ves z funkcie členov dozornej rady: 

 

 Ing. Miroslav Bartko 

 JUDr. Jozef Biroš 

 Tomáš Hamráček 

 

 

d) poveruje 

primátora (valné zhromaždenie), aby v zmysle § 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o 

obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, s poukazom na príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, podal návrh 

na zápis uvedených zmien do Obchodného registra 

 

T: do 31. 1. 2018 

Z: primátor mesta 
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Dôvodová správa 

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. je obchodná spoločnosť so 100%-nou  majetkovou 
účasťou mesta. Jediným spoločníkom je Mesto Spišská Nová Ves. Spoločnosť  bola 
založená spoločenskou zmluvou zo dňa 08.09.1992, uzavretou podľa Obchodného 
zákonníka.  

              Hlavným predmetom podnikania je poskytovanie služieb v automatizovanom 
spracovaní dát a v informačnej technike, plánovanie, zriaďovanie a prevádzkovanie 
podnikateľských, technologických, inovačných a zakladateľských centier za účelom 
vytvorenia prevádzkových priestorov, spoločenských zariadení a podpory manažmentu 
pre zakladateľov firiem a pre firmy začínajúce svoju činnosť, reklamné činnosti, lokálne 
televízne vysielanie a vysielanie teletextu a ďalšie. 

         Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ.  

 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, do ktorého pôsobnosti patrí 
schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej 
účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, schvaľovanie 
stanov a ich zmien, ak zákon neustanovuje inak, rozhodovanie o zmene spoločenskej 
zmluvy, rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o 
nepeňažnom vklade a ďalšie.  Pôsobnosť valného zhromaždenia v obchodnej spoločnosti 
– s.r.o. – so 100%-nou majetkovou účasťou mesta vykonáva v zmysle ustanovenia § 132 
ods. 1 Obchodného zákonníka výlučne primátor mesta. 

 
 Dozorná rada bola kontrolným orgánom spoločnosti. V dozornej rade ide 

o fakultatívny orgán obchodnej spoločnosti, ktorý sa zriaďuje vtedy, ak tak určí 
spoločenská zmluva. Valné zhromaždenie rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy a to 
tak, že sa zrušuje dozorná rada. Dozorná rada predmetnej spoločnosti mala 4 členov. 
Jeden zo 4 členov dozornej rady Ing. Michal Beharka už bol odvolaný uznesením MsZ č. 
303/2013 zo dňa 28.02.2013. 

 
Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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.  
 

Menovanie alebo odvolávanie členov orgánov spoločností, je zverené príslušným 
(kolektívnym) orgánom týchto spoločností v režime Obchodného zákonníka, na ktorom 
mesto zastupuje primátor ako štatutárny orgán mesta. Výlučné oprávnenie voliť alebo 
odvolávať tieto osoby majú len uvedené kolektívne orgány spoločnosti; Obchodný 
zákonník nepripúšťa, aby o tom rozhodovalo mestské zastupiteľstvo ako orgán mimo 
štruktúry obchodnej spoločnosti. Na zasadnutiach kolektívnych orgánov obchodných 
spoločností (napr. valné zhromaždenie) vystupuje a hlasuje primátor mesta autonómne 
v rámci svojej právomoci, pričom viazaný je len potrebou schválenia konkrétnej 
nominácie mestským zastupiteľstvom. Tieto závery sa vzťahujú dokonca aj na prípady, 
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kedy je mesto jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti (v analogickej veci tak 
rozhodol napr. Krajský súd v Prešove pod sp. zn. 2S/3/2014). 

 
         Primátor mesta navrhuje mestskému zastupiteľstvu na schválenie Marcela Blahuta 
ako konateľa spoločnosti a v súvislosti so zmenou spoločenskej zmluvy navrhuje 
schváliť odvolanie z funkcie členov zrušenej dozornej rady všetkých delegovaných 
zástupcov mesta.  
 
 Po schválení uznesenia budú vykonané všetky úkony potrebné pre zápis zmien 
v Obchodnom registri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 


