
  Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU 

dňa: 24.06.2021                  číslo: 15. 
 

 

15. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti  

Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. za rok 2020  
 

 

 

 

PREDKLADÁ:  Ing. Juraj Pátek, konateľ a riaditeľ 

SPRACOVAL: Ing. Juraj Pátek, konateľ a riaditeľ 

 

 

 

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania  zo dňa 10.06.20210: bude 

prezentované na zasadnutí MsZ 

Stanovisko Mestskej rady v Pezinku zo dňa 15.06.2021: nebolo prerokované 

 

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2021 
 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

v znení neskorších predpisov  navrhuje Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku  

 

berie na vedomie 

 
rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. za rok 2020  

 zisk  vo výške 1 767,45 € 

 

náklady vo výške  387 021,50 € 

výnosy vo výške    388 788,95 € 

 

 

 

 

 

 

 

a) bez pripomienok 

b) s týmito pripomienkami 

 

 

 

 

 























 

 

S t a n o v i s k o 

dozornej rady  obchodnej spoločnosti 

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., IČO: 36 366 277 

so sídlom v Slovenskej republike, 902 01 Pezinok  , Hollého ul. č. 2, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka číslo: 40920/B 

z hlasovania procedúrou per rollam  v dňoch 19.04.2021 do 23.04.2021 

 

 

 

Dozorná rada Pezinskej mestskej spoločnosti, s. r. o. v zložení: 

 

1. Predseda: PhDr. Milan Grell  
2. Podpredseda: Mgr. Ľuboš Hidaši 

Členovia:   
1. Mgr. Martin Dulaj 

2. PhDr. Zita Joklová 

3. MUDr. Mojmír Kvačala  

4. Mgr. Richard Oravec  

5. Doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD. 

              

Predkladá valnému zhromaždeniu nasledovné stanovisko: 

Dozorná rada na hlasovaní procedúrou per rollam  prerokovala  body programu  podľa oznámenia 

o hlasovaní per rollam a prijala nasledovné stanovisko: 

 

1. Dozorná rada schvaľuje  do funkcie podpredsedu dozornej rady Pezinskej mestskej 

spoločnosti, s.r.o. poslanca MsZ v Pezinku a doterajšieho člena dozornej rady Mgr.Ľuboša 

Hidašiho. 

 

2. Dozorná rada berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo spoločného zasadnutia 

valného zhromaždenia a dozornej rady per rollam v dňoch 12.-16.10.2020. 

 

3. Dozorná rada  berie na vedomie Správu o hospodárení Pezinskej mestskej spoločnosti s.r.o. za 

rok 2020 a na základe predložených podkladov odporúča valnému zhromaždeniu  schváliť 

účtovnú závierku   Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. za rok 2020. 

 

4. Dozorná rada na základe predloženého návrhu na rozdelenie zisku za rok 2020  odporúča 

valnému zhromaždeniu  rozdeliť zisk za rok 2020 vo výške  +1 767,45 € takto: 

- prídel do sociálneho fondu ( 20% čistého zisku)                                                353,49 € 

- nerozdelený zisk                                                                                               1 413,96 € 

Spolu                                                                                                                   1 767,45 € 

 

 

 

 

 

        

 

V Pezinku dňa :  26.04.2021                                                        .................................................. 
                                                                                                                       PhDr. Milan Grell 

                                                                                                                     predseda dozornej rady                                                                                                                                                        

                                                                                                                                    v.r. 

 

  


