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Vec : Odborné právne stanovisko

V rámci zmluvy o poskytovaní právnej pomoci na základe Vašej žiadosti som
preštudovala príslušnú právnu úpravu a literatúru ako aj doložené podklady a na základe toho
podávam vo veci toto

odborné právne stanovisko
Predmet
Predmetom tohto stanoviska je problematika regulácie vydávania mestských novín
úpravou štatútu mestských novín podľa návrhu poslanca.

Skutkový stav
Podľa podaných informácií je mesačník „Gbelan“ zaregistrovaný na Ministerstve
kultúry SR takto :
1. Vydavateľ: Mesto Gbely: dňa 17.2.1995bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu
Senica
2. Vydavateľ: Mesto Gbely: dňa 27.11.2008 bola uskutočnená registrácia na Ministerstve
kultúry SR, ktoré pridelilo mesačníku Gbelan nové evidenčné číslo: EV 510 108 názov
Gbelan

3. Zmena vydavateľa na Správu mestského majetku a nová registrácia na Ministerstve
kultúry SR – dňa 23.2.2012 .
4. Vydavateľ: Správa mestského majetku , s.r.o., nové evidenčné číslo mesačníka
Gbelan: EV 3113/09

Právna úprava a právny rozbor
Mesačník „Gbelan“ je podľa Vášho vyjadrenia v súčasnosti v súlade s § 11 zákona č.
167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (tlačový zákon)v znení neskorších predpisov zapísaný v zozname periodickej tlače
Ministerstvom kultúry SR tak, že jeho vydavateľom je Správa mestského majetku , s.r.o.
Gbely.
Každá obchodná spoločnosť obce je samostatnou právnickou osobou, oddelenou
od obce, ktorá je rovnako právnickou osobou v zmysle platnej právnej úpravy. Spomínaná
samostatnosť a oddelenosť obidvoch právnických osôb – obchodnej spoločnosti a mesta reálne
existuje aj keď je mesto jediným zakladateľom obchodnej spoločnosti.
Mesto ako spoločník vykonáva svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a
kontroly jej činnosti:
- na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve,
prípadne v stanovách (§ 122 ods. 1 Obchodného zákonníka).
- požadovaním informácií o záležitostiach spoločnosti od konateľov (§ 122 ods. 2
Obchodného zákonníka)
- a nahliadaním do dokladov spoločnosti (§ 122 ods. 2 Obchodného zákonníka).
V spoločnosti s ručením obmedzeným sú povinne zriaďovanými orgánmi valné
zhromaždenie a konatelia. Fakultatívnym orgánom je dozorná rada, prípadne ďalšie
orgány podľa spoločenskej zmluvy.
Valné zhromaždenie predstavuje podľa svojho významového výkladu slovného
spojenia zhromaždenie všetkých spoločníkov. Ak má spoločnosť jediného spoločníka,
vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia podľa § 132 ods. 1 Obchodného
zákonníka. Ak jediným spoločníkom je právnická osoba, pôsobnosť valného zhromaždenia
vykonáva štatutárny orgán tejto právnickej osoby, pretože v mene právnickej osoby konajú iba
štatutárne orgány, resp. nimi splnomocnené osoby ( §13 ods. 1 Obchodného zákonníka).
V prípade mesta, ktorá založilo ako jediný spoločník spoločnosť s ručením obmedzeným, v y
konáva
p ô s o b n o s ť valného zhromaždenia primátor mesta. Uvedený záver vyplynul
aj z rozhodovacej činnosti súdov (napr. uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5Obo
13/2008).
Podľa § 133 ods. 1 Obchodného zákonníka štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden
alebo viac konateľov. Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo
iných fyzických osôb.
Podľa § 137 Obchodného zákonníka platí, že dozorná rada sa zriaďuje, ak tak určuje
spoločenská zmluva, pričom jej pôsobnosť vymedzuje § 138 Obchodného zákonníka, prípadne
rozširuje ešte spoločenská zmluva (zakladateľská listina).

Záver
Po preštudovaní príslušnej právnej úpravy vychádzajúc z Vami poskytnutých
informácií je potrebné konštatovať , že v súčasnom období mesto Gbely nevydáva mestské
noviny podľa Štatútu mesta Gbely.
Z tohto dôvodu návrh poslanca – predložiť na rokovanie a následné schválenie
poslancov MsZ Gbely Štatút mestských novín – nemá právne a zákonné opodstatnenie.
Poslanci MsZ Gbely nemôžu zasahovať do kompetencií obchodnej spoločnosti.
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