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Spišská Nová Ves,  10. 6. 2019 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 13. 06. 2019 
 

PREDMET:  SCHVÁLENIE ZÁSTUPCOV MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ  VES DO 

ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 

LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ  VES s.r.o. 
 

 

Predkladá:       Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 

                           

Spracoval:      JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 

                           

Prerokované:    --------- 

 

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

 zriadení v znení neskorších predpisov 

                        

Prizvaný:  ----- 

 

Podpisy:  

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

         

a)  berie na vedomie 

odvolanie zástupcu mesta Spišská Nová Ves – Mgr. Ing. Petra Petka z funkcie 

štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., 

Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta, IČO: 

31 666 205 s účinnosťou ku dňu 30. 06. 2019. 
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b)  berie na vedomie 

návrh na schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho orgánu 

obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o., Novoveská cesta 

9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta, IČO: 31 666 205, predložený 

Ing. Pavlom Bečarikom, primátorom mesta 

 

c)  schvaľuje 

zástupcov mesta Spišská Nová Ves – Ing. Jána Nováka a Ing. Jozefa Perháča do 

štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. 

s účinnosťou od 01. 07. 2019 
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Dôvodová správa 

Lesy mesta 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 18.12.1992, uzavretou podľa Obchodného 
zákonníka.  

Hlavným predmetom podnikania je zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú 
z programu záchrany a zachovania genofondu lesných drevín, zakladanie, pestovanie, 
výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri 
rešpektovaní ich diferencovaného dohospodarovania s cieľom zabezpečenia 
produkčných a ostatných funkcií lesov, výkon ťažby dreva v lesných porastoch vrátane 
približovania, manipulácie a dopravy dreva, dodávky surového dreva, sortimentov a 
iných lesných výrobkov,  zabezpečovanie odbornej správy lesov, zabezpečovanie 
osobitných úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia a ďalšie. 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ (konatelia).  

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.  

 
V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR 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.“ 
 

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, 
kedy je mesto jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti (v analogickej veci tak 
rozhodol napr. Krajský súd v Prešove pod sp. zn. 2S/3/2014). 
          

Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov sa miesto vedúceho zamestnanca, ktorý 
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vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa, ktorým je právnická osoba 
zriadená mestom, a miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca, u ktorého to určí pracovný 
poriadok, obsadzuje na základe výsledku výberového konania. 

V súlade s ustanoveniami zákona o výkone práce vo verejnom záujme mesto 
Spišská Nová Ves ako zakladateľ obchodnej spoločnosti mesta Spišská Nová Ves – Lesy 
mesta Spišská Nová Ves s.r.o. vyhlásilo dňa 3. 5. 2019 výberové konanie na obsadenie 
funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.. Do 
výberového konania sa prihlásili piati uchádzači. Osobného pohovoru sa zúčastnili štyria 
uchádzači. Jeden uchádzač svoju neúčasť ospravedlnil. Po vyhodnotení uchádzačmi 
zaslaných dokladov a osobnom pohovore s uchádzačmi výberová komisia, vzhľadom na 
schopnosti a odborné znalosti uchádzačov, navrhla primátorovi mesta Spišská Nová Ves 
predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi návrh na schválenie dvoch 
uchádzačov – Ing. Jána Nováka a Ing. Jozefa Perháča, ktorí sa umiestnili vo výberovom 
konaní na prvom a druhom mieste. 

Na základe uvedeného, primátor mesta Spišská Nová Ves navrhuje mestskému 
zastupiteľstvu schváliť Ing. Jána Nováka a Ing. Jozefa Perháča do funkcie konateľov 
obchodnej spoločnosti. 
 

Po schválení uznesenia budú schválení zástupcovia mesta menovaní do funkcie 
štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. s 
účinnosťou od 01. 07. 2019 a budú vykonané všetky úkony potrebné pre zápis zmien 
v Obchodnom registri. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 10. 6. 2019 
Vypracoval: JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 


