Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín
Városi hivatal, Fő utca 37, 931 01 Somorja
Materiál na rokovanie
25. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 29.06.2017

Návrh
na schválenie vymenovania konateľa spoločnosti MPBH Šamorín s. r. o., so
sídlom Veterná ul. č 23/D, 931 01 Šamorín

Predkladá:

Gabriel Bárdos, primátor mesta

Spravodajca:

Csaba Orosz, zástupca primátora

Vypracoval:

Helena Piačeková, asistentka prednostu úradu

Dôvodová správa:
Dňa 24.04.2017 doručil Ing. Tibor Pogány mestu Šamorín prostredníctvom Mestského
úradu v Šamoríne oznámenie o odstúpení z funkcie konateľa spoločnosti MPBH Šamorín, s. r.
o. so 100%-nou majetkovou účasťou mesta dňom 30.6.2017.
Na obsadenie funkcie konateľa MPBH Šamorín s. r. o. bolo vypísané výberové
konanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.06.2017, víťazom ktorého sa stal Ing. Boris Rozmuš,
bytom Veterná 16, 931 01 Šamorín.
V zmysle § 11, ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je obecné zastupiteľstvo oprávnené „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“.
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 v zmysle
ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení na základe výsledku výberového konania zo dňa 15.06.2017
A/ Schvaľuje
Vymenovanie Ing. Borisa Rozmuša, bytom Veterná 16, 931 01 Šamorín do funkcie
štatutárneho zástupcu, konateľa spoločnosti MPBH Šamorín s. r. o., so sídlom Veterná
ul. č. 23/D, 931 01 Šamorín v súlade s ust. § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného
zákonníka (ďalej len „OZ“), Gabrielom Bárdosom, primátorom mesta, vykonávajúcim
pôsobnosť valného zhromaždenia tejto spoločnosti podľa § 132 ods. 1 OZ, a to dňom
1.07.2017.

