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MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA PIEŠŤANY

Materiál obsahuje: Dôvodová správa
Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Pozastavenie výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 12/2017 A/
a č. 15/2017 A/ zo dňa 28.02.2017, primátorom mesta podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov tým, že ich nepodpíše v lehote určenej
podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení, t.j. 10 dní od ich schválenia mestským
zastupiteľstvom a z dôvodu, že odporujú zákonu – najmä ustanoveniam §§ 122, 125, 132, 133
ods. 3, 141 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
-

odporúča

Spracovateľ: JUDr. Pavol Vermeš, PhD. – vedúci Oddelenia právnych a klientskych služieb
MsÚ Piešťany

Predkladateľ: Miloš Tamajka, M.B.A. – primátor mesta Piešťany
Dátum vyhotovenia: 08.03.2017

Dôvodová správa
V súlade s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ZOOZ) primátor mesta Piešťany využíva zákonnú možnosť
a navrhuje pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 12/2017
A/ a č. 15/2017 A/ obe zo dňa 28.02.2017, na ktorých sa uznieslo mestské zastupiteľstvo
mesta Piešťany (ďalej aj len MsZ) v nasledovnom znení:
Uznesenie MsZ č. 12/2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Schvaľuje
konateľ obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o., so sídlom Školská 19,
921 01 Piešťany, IČO 36232700 pri výkone právomocí štatutárneho orgánu je oprávnený
uzatvoriť:
a) zmluvy o oprave a rekonštrukcií majetku vo vlastníctve BPP s.r.o. v sume nad
50 000,- EUR bez DPH, aj keď pôjde o zmluvy na základe vykonaných metód
verejného obstarávania.
Toto sa netýka prevodu bytov podľa zákona 183/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov.
b) zmluvy na dodávku médií (elektrická energia a plyn) na výrobu tepla v sume nad
50 000,- EUR bez DPH v súhrnnej hodnote (bez ohľadu na počet odberných miest)
iba po schválení zmlúv uznesením mestského zastupiteľstva, ktoré musí predchádzať
uzatvoreniu zmlúv uvedených pod písm. a) a b) tohto uznesenia inak sú zmluvy
neplatné.
Prítomných : 21
Za
: 18
Zdržal sa
: 2
Nehlasoval : 1
Uznesenie MsZ č. 15/2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Ukladá
MsÚ pripraviť na najbližšie rokovanie MsZ aktualizáciu Zásad hospodárenia s
majetkom mesta Piešťany, Zakladacej listiny a Stanov Bytového podniku Piešťany tak,
aby MsZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. schvaľovalo najdôležitejšie úkony týkajúce sa
nakladania s majetkom mesta v Bytovom podniku Piešťany a kontrolovalo hospodárenie
s ním.
Prítomných : 21
Za
: 20
Nehlasoval : 1
Dôvodom navrhovaného nepodpísania vyššie uvedených uznesení je skutočnosť, že sa
primátor domnieva, že odporujú zákonu, a to najmä §§ 122, 125, 126, 132, 133 ods. 3, 141
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na skutkový stav sa primátor domnieva, že mestské zastupiteľstvo
s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti koná nielen v rozpore s kontrolnými zisteniami
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, uvedenými v protokole o výsledku
kontroly č. 1093/01 zo dňa 02.03.2015 (kontrola vykonávaná v čase od 26.01.2015 do
26.02.2015 v subjekte Bytový podnik Piešťany, s.r.o., Školská 19, 921 01 Piešťany, IČO:

36232700), ale najmä v rozpore s príslušnou platnou právnou úpravou ustanovenou
Obchodným zákonníkom, pričom výkonom uznesenia mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany č. 12/2017 A/ zo dňa 28.02.2017 by došlo k výkonu kompetencií valného
zhromaždenia mestským zastupiteľstvom na úkor štatutárneho zástupcu spoločníka, nakoľko
odporujú ustanoveniam zákona, keďže v tzv. jednoosobovej spoločnosti s ručením
obmedzeným je valným zhromaždením štatutárny zástupca jediného spoločníka, ktorým je
v konkrétnom prípade primátor mesta a teda nie poslanci mestského zastupiteľstva. Plnením
uznesenia MsZ č. 15/217 A/ zo dňa 28.02.2017 by došlo k výkonu uložených činností
nepríslušným orgánom, nakoľko mestský úrad nielenže nedisponuje právnou subjektivitou,
ale zároveň mestským zastupiteľstvom požadovaná príprava aktualizácie Zakladacej listiny a
Stanov Bytového podniku Piešťany prináleží konateľovi a valnému zhromaždeniu predmetnej
obchodnej spoločnosti.
Mestské zastupiteľstvo nie je orgánom, ktorému by zo zákona vyplývalo právo
vykonávať kompetencie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti a ani mariť výkon
takých kompetencií oprávnenému štatutárnemu zástupcovi jediného spoločníka v predmetnej
obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o..
Podľa § 133 ods. 3 Obchodného zákonníka obmedziť konateľské oprávnenia môže iba
spoločenská zmluva alebo valné zhromaždenie. Také obmedzenie je však voči tretím osobám
neúčinné a obmedzovanie konateľského oprávnenia teda nie je kompetenciou mestského
zastupiteľstva.
Podľa § 24 ods. 2 ZOOZ je primátor mesta najvyšším výkonným orgánom mesta, na
ktorého sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona pojednávajúce o starostovi.
Odvodzujúc od uvedeného je podľa § 13 ods. 5 ZOOZ primátor štatutárnym orgánom
obce. Starosta môže rozhodovaním o právach a právom chránených záujmoch poveriť iného
zamestnanca obce.
Jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. je Mesto
Piešťany. Práva spoločníka, ktorý je podľa § 1 ods. 1 ZOOZ právnickou osobou, vykonáva
primátor ako štatutárny orgán Mesta. Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
bola zriadená za účelom podnikania a spravuje sa ustanoveniami Obchodného zákonníka,
pojednávajúce najmä podľa § 105 až §153 Obchodného zákonníka o spoločnosti s ručením
obmedzeným.
Podľa § 126 Obchodného zákonníka sa výlučný spoločník zúčastňuje na riadení
spoločnosti spôsobom, že vykonáva podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka pôsobnosť
valného zhromaždenia uplatňovaním práv zverených valnému zhromaždeniu ustanovením
podľa § 125 Obchodného zákonníka.
Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšším orgánom spoločnosti, do ktorej
pôsobnosti neodvratne patria práva vymedzené v jednotlivých odsekoch ustanovenia podľa §
125 Obchodného zákonníka. Právam vymedzovaným v danom ustanovení zodpovedajú aj
povinnosti a zodpovednosť spoločníka za ním uskutočňované právomoci v rámci pôsobnosti.
Právomoc spoločníka a tomu zodpovedajúca zodpovednosť za správu majetku
v jednoosobnej spoločnosti s ručením obmedzeným je koncentrovaná na štatutárny orgán
spoločníka, ktorého vôľa nemôže byť podmienená, delená alebo inak delegovaná na

kolektívny orgán akým je zastupiteľstvo bez právnej subjektivity a tomu zodpovedajúcej
právnej zodpovednosti.
Istý druh rozhodovacej právomoci, ktorá by zodpovedala nakladaniu s majetkom obce
ako napr. v otázkach o zvyšovaní a znižovaní základného imania, rozhodovania o peňažnom
a nepeňažnom vklade, rozhodnutia o zrušení spoločnosti, získavania a scudzovania účasti
v iných spoločnostiach a rozhodnutia o prevode obchodného podielu, by mohli byť
podriadené spolurozhodovacej právomoci orgánov ako mestskej rade, prípadne
zastupiteľstvu, ale v žiadnom prípade nemožno obmedziť štatutárny orgán mesta pri jeho
zodpovednosti vyplývajúcej zo zákona za konanie spoločníka v obchodnej spoločnosti,
v bežných a obchodných úkonoch, v ktorých sa rozhoduje o podnikateľskom vedení
obchodnej spoločnosti.
Podľa § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení v platnom znení primátor môže
pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu
(čo je práve konkrétny prípad vzhľadom na znenie najmä §§ 122, 125, 126, 132, 133 ods. 3,
141 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov) alebo je pre mesto zjavne
nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11 (najneskôr do 10 dní od
schválenia uznesenia mestským zastupiteľstvom, konkrétne do 10.03.2017 vrátane).
Ak je zriadená mestská rada, primátor prerokuje uznesenie mestského zastupiteľstva
pred pozastavením jeho výkonu v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je
viazaný.
S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti primátor nepodpíše vyššie uvedené
uznesenia, a teda navrhuje pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany č. 12/2017 A/ a č. 15/2017 A/, obe zo dňa 28.02.2017. Podľa § 13 ods. 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení je primátorovi uložená povinnosť prerokovať predmetné
uznesenia MsZ pred pozastavením ich výkonu v mestskej rade, a teda za týmto účelom bolo
zvolané jej zasadnutie mimo riadneho harmonogramu. Upozorňujeme však na skutočnosť, že
v zmysle citovaných ustanovení zákona o obecnom zriadení nie je primátor viazaný
uznesením mestskej rady.

