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Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2019/7 

7. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

7. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

   

 

Návrh na schválenie druhého konateľa spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 808 478. 

Javaslat a GASTRO DS, kft., székhely Erzsébet tér 1203, Dunaszerdahely 929 01, 

azonosítószám: 50 808 478 második ügyvezetőjének jóváhagyására. 

 

 

  

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho MsÚ 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:      Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

 

  A/ s c h v a ľ u j e  

zástupcu mesta  Dunajská Streda 

Ing. Ondreja Kosztru, nar.   bytom  , za druhého 

konateľa spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske 

námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 808 478. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  primátora  

na zabezpečenie právnych úkonov súvisiacich s vymenovaním 

druhého konateľa spoločnosti Gastro DS, s.r.o. 
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Dôvodová správa 

 

Jediným konateľom spoločnosti Gastro Ds, s.r.o. je JUDr. Szabolcs Hodosy od 24.1.2019. 

Ing. Ondrej Kosztra je manažérom spoločnosti od 8.3.2019. 

 

Za účelom plynulého chodu spoločnosti je žiadúce, aby spoločnosť mala dvoch konateľov, 

z ktorých jeden je v pracovnom pomere a riadi každodennú činnosť spoločnosti. Z iniciatívy 

konateľa spoločnosti sa navrhuje schváliť Ing. Ondreja Kosztru za druhého konateľa 

spoločnosti. 

 

 

Legislatívny rámec:  Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Z.z. v platnom znení), zákon 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Obchodný zákonník 

 

„§Valné zhromaždenie 

§ 125 

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

patrí:  

c)schvaľovanie stanov a ich zmien, ak zákon neustanovuje inak, 

f)vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, 

 

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. 

(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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

§ 11 ods. 4 písm. l)  

„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,“ 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

 Komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť. 

 Mestská rada a odporúča ho schváliť. 

 

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová  

 


