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N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 
zo dňa 12.12.2019 číslo: ________ 

 
 

K bodu:   Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v  
    právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš 
 
 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  

I. konštatuje že 

V zmysle stanov spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. (LVS) je funkčné obdobie 

člena  predstavenstva  a dozornej  rady  54  mesiacov.  Zástupcom  mesta  Liptovský  Mikuláš, 

zvoleným  v roku  2015,  už  skončilo  funkčné  obdobie  v zmysle  stanov  spoločnosti.  V zmysle 

zákona 369/1990 Zb.   § 11 bod (4) podliehajú nominácie zástupcov obce do štatutárnych a 

kontrolných  orgánov  spoločnosti  schváleniu  MsZ.  Takéto  uznesenie  mestského 

zastupiteľstva  prijaté  nebolo.  Existuje  dôvodné  podozrenie,  že  schvaľovanie  zástupcov  do 

LVS neprebehlo v súlade so zákonom. 

II. s c h v a ľ u j e  

odvolanie zástupcov mesta Liptovský Mikuláš zo štatutárnych a kontrolných orgánov 

právnických osôb s účasťou mesta nasledovne: 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 

predstavenstvo:  Ing. Rudolf Urbanovič, Ľuboš Trizna, MUDr. Miroslav Boďa 

dozorná rada:   Ing. Ján Blcháč PhD, Milan Kögel 

III. o d p o r ú č a 

  primátorovi  mesta  Liptovský  Mikuláš  Ing.  Jánovi  Blcháčovi,  PhD.  po  dohode 

poslaneckých  klubov  predložiť  na  rokovanie  MsZ  návrh  na  schválenie  nových  zástupcov 

mesta  Liptovský  Mikuláš  v orgánoch  spoločnosti  Liptovská  vodárenská  spoločnosť,  a.s. 

v zmysle ustanovení zákona 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

a to § 11 bod 4. písm. l) 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

Stanovy  spoločnosti  LVS  hovoria,  že  funkčné  obdobie  člena  predstavenstva  a dozornej  rady  je  54 

mesiacov.  Na  základe  uznesenie(í) MsZ  v  roku  2015    boli  zvolení  5‐ti  zástupcovia mesta.  Funkčné 

obdobie  im  už  vypršalo.  Ešte  pred  vypršaním  funkčného  obdobia,  ale  v  bez  uznesenia MsZ  valné 

zhromaždenie opätovne  zvolilo do orgánov  tých  istých  ľudí. V  zmysle ustanovení  zákona 369/1990 

Zb.  obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov,  a to  §  11  bod  4.  písm.  l)  je  výlučnou 

kompetenciou  mestského  zastupiteľstva  schvaľovať  zástupcov  mesta  do  štatutárnych  orgánov 

obchodných spoločností založených mestom. 

  

369/1990  Zb.    §  11 bod  (4) Obecné  zastupiteľstvo  rozhoduje o  základných otázkach  života  obce, 

najmä je mu vyhradené: 

 l) 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, 

  Rovnako  aj  platný  Štatút  mesta  Liptovský  Mikuláš  v článku  17.  bod  1.  písmeno  l)  jasne 

vymedzuje  kompetenciu  (http://www.mikulas.sk/filesII/prilohy/04‐2017‐INO.pdf)  mestského 

zastupiteľstva  na  rozhodovanie  o zástupcoch  v štatutárnych  orgánoch  spoločností  s majetkovou 

účasťou mesta Liptovský Mikuláš. 

Čl. 17 Úlohy mestského zastupitel'stva  

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora 

vymenúvať  a  odvolávať  ich  vedúcich  /riaditeľov/,  zakladať  a  zrušovať  obchodné  spoločnosti  a iné 

právnické  osoby  a  schvaľovať  zástupcov mesta  do  ich  štatutárnych  a  kontrolných  orgánov,  ako  aj 

schval'ovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe, 

 

Dnes zastupujú mesto Liptovský Mikuláš v predstavenstve a dozornej rade osoby, ktorých nominácia 

nebola do týchto orgánov schválená mestským zastupiteľstvom tak, ako to vyžadujú príslušné 

zákonné ustanovenia. 


