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8. Návrh na schválenie konateľa obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, 

s.r.o. 
 

 

PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

SPRACOVAL: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

 

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2020 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

 

za konateľa obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. 

 

Ing. arch. Igora Hianika, 

ako zástupcu Mesta Pezinok, jediného spoločníka obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. 

(konateľa vymenuje valné zhromaždenie – primátor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) bez pripomienok  

 

b) s týmito pripomienkami 

 



Dôvodová správa: 

 
Konateľ obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. Peter Bittner sa svojím listom zo dňa 29.01.2020, 

doručeným Mestu Pezinok dňa 29.01.2020, vzdal funkcie konateľa tejto obchodnej spoločnosti. 

 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: 

(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, 

 

 

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

 

§ 66 

 

 (1) Ak sa osoba, ktorá je jediným štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo 

členom dozornej rady spoločnosti (ďalej len "člen orgánu spoločnosti"), vzdá funkcie, je odvolaná 

alebo výkon jej funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí príslušný orgán spoločnosti do 

troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti. 

  

 (2) Ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, je vzdanie 

sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo 

zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen orgánu vzdá 

svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového 

člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí 

orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, vzdanie sa 

funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti 

notára alebo ním povereného zamestnanca. Ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať 

alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania 

sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak 

zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, je odvolanie z funkcie 

účinné prijatím rozhodnutia príslušným orgánom spoločnosti. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je 

člen orgánu spoločnosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho 

funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. 

  

 (3) Ak jediný štatutárny orgán spoločnosti nie je zapísaný do obchodného registra do 60 dní 

od uplynutia lehoty podľa odseku 1, je ten, kto funkciu jediného štatutárneho orgánu spoločnosti 

vykonával naposledy, povinný podať do 30 dní návrh na zrušenie spoločnosti. 

 

 

DIEL IV Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Oddiel 3 Orgány spoločnosti 

 

Valné zhromaždenie 

§ 125 

(1) Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí: 

f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, 

 

§ 132 

(1) Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného 

zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného 

zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak ide 



o rozhodnutie podľa § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j) a ods. 2, pravosť podpisu jediného spoločníka na 

tomto rozhodnutí musí byť úradne osvedčená. 

 

Konatelia  

§ 133 

 

(1) Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Ak je konateľov viac, je 

oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. 

  

(2) Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je v čase vykonania zápisu do 

obchodného registra ako povinný vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného 

zákona. 

  

(3) Obmedziť konateľské oprávnenia môže iba spoločenská zmluva alebo valné zhromaždenie. Také 

obmedzenie je však voči tretím osobám neúčinné. 

  

(4) Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb. 

 

 

Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

 

§ 1 

Predmet a pôsobnosť zákona 

 

(2) Tento zákon sa vzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme k 

zamestnávateľom, ktorými sú 

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a právnické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc 

rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej 

správy, 

  

b) právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby zriadené štátnym orgánom, obcou alebo 

vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu1) a verejné výskumné inštitúcie,1a) 

  

c) právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom, ak majetková 

účasť alebo súčet majetkovej účasti štátu, obce alebo vyššieho územného celku je viac ako 67%, 

  

d) iné právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom, u ktorých 

väčšinu členov riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov navrhuje štátny orgán, obec alebo 

vyšší územný celok. 

 

§ 2 

Vymedzenie niektorých pojmov 

 

 (1) Zamestnanec podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k 

zamestnávateľovi uvedenému v § 1 ods. 2 pri výkone práce vo verejnom záujme, ako aj štatutárny 

orgán, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi. 

 

§ 4 

Právne úkony 

  

 Právne úkony za zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, robí 

orgán, ktorý ho vymenoval alebo zvolil. Ak je štatutárny orgán vymenovaný prezidentom Slovenskej 

republiky podľa osobitného predpisu, robí právne úkony za zamestnávateľa vedúci ústredného orgánu 

štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ak je štatutárny 

orgán vymenovaný alebo zvolený kolektívnym orgánom podľa osobitného predpisu, 11) robí právne 



úkony jeho predseda alebo iná fyzická osoba týmto orgánom poverená. V ostatných prípadoch robí 

právne úkony štatutárny orgán nadriadeného orgánu. Ak zamestnávateľ nemá nadriadený orgán, 

robí právne úkony štatutárny orgán zriaďovateľa. Ak zamestnávateľ nemá nadriadený orgán ani 

zriaďovateľa, robí právne úkony vedúci ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí. 

 

§ 5 

Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca 

 

 (1) Miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u 

zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2, a miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca, u ktorého to určí 

pracovný poriadok, sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania; to neplatí ak osobitný 

predpis 12) ustanovuje aj iný spôsob výberu vedúceho zamestnanca alebo ustanovuje voľbu alebo 

vymenovanie vedúceho zamestnanca kolektívnym orgánom. 

  

 (2) Výberovým konaním na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca ustanoveného v odseku 

1 (ďalej len "výberové konanie") sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú 

potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať na mieste 

vedúceho zamestnanca. Pri výberovom konaní sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania v 

pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovená osobitným zákonom. 12a) V súlade so 

zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a 

rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného 

alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. 

  

 (3) Výberové konanie vyhlasuje zamestnávateľ v tlači alebo v iných všeobecne prístupných 

prostriedkoch masovej komunikácie, ktorými sú najmä televízia, rozhlas a internet. Výberové 

konanie na miesto štatutárneho orgánu vyhlasuje zriaďovateľ alebo zakladateľ alebo orgán štátnej 

správy, do ktorého pôsobnosti zamestnávateľ, u ktorého bude funkciu štatutárneho orgánu vykonávať, 

patrí. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím. Oznámenie o vyhlásení 

výberového konania obsahuje 

a) názov zamestnávateľa vrátane obce, kde je sídlo zamestnávateľa, 

  

b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním, 

  

c) kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa 

osobitného predpisu, 4) 

  

d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou, 

  

e) zoznam požadovaných dokladov, 

  

f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní. 

  

 (4) Zamestnávateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej 

členov. Členov výberovej komisie pri výberovom konaní na miesto štatutárneho orgánu 

vymenúva zriaďovateľ alebo zakladateľ. Ak zamestnávateľ nemá zriaďovateľa alebo zakladateľa, 

členov výberovej komisie vymenuje orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti zamestnávateľ patrí. 

Výberová komisia má najmenej troch členov, z ktorých najmenej jedného člena určí zástupca 

zamestnancov. Celkový počet členov výberovej komisie je nepárny. 

 

 

 

Spracoval dňa 18.02.2020 

Mgr. Peter Štetka 

 


