
 

 

Určené na 3. zasadnutie 
MsZ v Moldave nad Bodvou 
dňa 14.02.2019                        
 
K bodu programu č.:............... 
 
Názov dokumentu: 
 
Návrh  na schválenie zmien zástupcov mesta do orgánov obchodnej spoločnosti 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
 

predkladá: 
 
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD 
prednostka úradu 
 

vypracované: 
 
JUDr. Richard Kacvinský 
právny odbor 
 

prerokované: 
Mestská rada mesta Moldava nad Bodvou 

materiál obsahuje: 
dôvodová správa 
návrh na uznesenie 
 

 
 
Legislatívne východiská: 
 

 
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník 
 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom: 
 

 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta: 
 

 

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 
6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 
 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 
6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

Oznámenie osobného záujmu podľa ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní 
orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný 
oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na 
rokovaní vystúpi. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Dôvodová správa č............ 

 
 
Návrh  na schválenie zmien zástupcov mesta do orgánov obchodnej spoločnosti Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s.  
 
Mesto Moldava nad Bodvou je akcionárom obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., IČO: 36 570 460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, pričom mesto má zastúpenie 
aj v predstavenstve tejto obchodnej spoločnosti.  
 
V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obecnému / 
mestskému zastupiteľstvu je 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 
 
Začatím plynutia nového volebného obdobia 2018-2022 vznikla potreba schváliť nového  zástupcu za mesto 
Moldava nad Bodvou do predstavenstva tejto obchodnej spoločnosti.  
 
V súlade s vyššie uvedeným, preto poslanci Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou na základe § 
11 ods. 4 písm. l)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení prijímajú :  
 

Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č. ..../2019 z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14.02.2019  
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu navrhuje dozornej rade 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.   
 

 odvolať  
 
Ing. Istvána Zachariaša ako člena predstavenstva obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s  IČO: 36 570 460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, 
 
a  
 

  delegovať  
  
JUDr. Ing. Slavomíra Borovského za zástupcu mesta Moldava nad Bodvou ako člena predstavenstva 
obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s  IČO: 36 570 460, so sídlom 
Komenského 50, 042 48 Košice.  
 
Návrh uznesenia je prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania podmienok 
zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7.  v znení neskorších predpisov.  


