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Mesto Prešov 

Návrh na vykonanie zmien v orgánoch P.H.K. Prešov, n.o. 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 6. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

Vydan ie: 1 

dňa: 27.04.2015 číslo: ... /2015 

k návrhu na vykonanie zmien v orgánoch P.H.K. Prešov, n.o. 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

s ch v a l' u je 

zástupcov mesta Prešov za členov správnej rady P.H.K. Prešov, n.o., Pod Kalváriou 
50, 080 01 Prešov: 

1. JUDr. Reného Puchera, 

2. štefana Hermanovského, 

3. PaedDr. Jozefa Muránskeho. 

/ 
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Mesto Prešov 

dňa: 13.4.2015 

Mestská rada v Prešove 

UZNESENIE 

zo 4. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

Strana 
111 

číslo: 40/2015 

k návrhu na vykonanie zmien v orgánoch P.H.K. Prešov, n. o. 

Mestská rada v Prešove 

odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu mesta P rešov 

schváliť zástupcov mesta Prešov za členov správnej rady P.H.K. Prešov, n. o., Pod Kalváriou 50, 

080 Ol Prešov: 

l . JUDr. Reného Puchera, 

2. Štefana Hermanovského, 

3. PaedDr. Jozefa Muránskeho. 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F - MsÚ/SP-O l /2811 

1 5. Ol~ . 2015 

Overovatelia: 

Ing. Andrea Turčanová, v. r. 

primátorka mesta 

Ing. Richard Drutarovský, v. r. 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD ., MPH, v. r. 



8 Návrh na vykonanie zmien v orgánoch P.H.K. Prešov, n.o. 
Vydanie: l 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia zástupcov mesta Prešov v správnej 
rade P.H.K. Prešov, n.o., Pod Kalváriou 50, 080 01 Prešov, predkladáme návrh na 
schválenie zástupcov mesta Prešov za členov správnej rady P.H.K. Prešov, n.o., Pod 
Kalváriou 50, 080 01 Prešov na funkčné obdobie troch rokov, ktoré už plynie vznikom 
novej správnej rady (11. 03. 2014). 

Aj napriek tomu , že spomínaná orgamzac1a nie je právnickou osobou 
založenou alebo zriadenou mestom Prešov, zo štatútu vyplýva, že zastúpenie v nej 
má aj mesto Prešov. 

Za mesto Prešov boli do správnej rady P.H.K. Prešov, n.o., Pod Kalváriou 
50, 080 01 Prešov dňa 11 . 6. 201 O delegovaní primátorom mesta Prešov za členov : 
Mgr. Ivana Pronerová a Mgr. Kamil Sepeši. Na základe štatútu ich funkčné obdobie 
skončilo dňa 31 . 1. 2014. Mesto Prešov od tej doby nemá v správnej rade P.H.K. 
Prešov, n.o. zastúpenie. 

Predmetom činnosti P.H.K. Prešov, n.o., podľa štatútu orgamzac1e (druh 
všeobecne prospešných služieb) je "vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry: 

(1) organizovanie voľného času mládeže v záujme jej telesného a duševného 
zdravia pod odborným dohľadom pedagogických a zdravotníckych pracovníkov, 

(2) poskytovanie služieb v oblasti telesnej kultúry so zameraním na ľadový 
hokej pre športovú prípravu talentovanej mládeže s predpokladmi výkonnostného 
rastu na vrcholovú úroveň vo vekových kategóriách prípravka, mladší žiaci , starší 
žiaci , dorastenci a juniori , 

(3) sledovanie rastu športovej výkonnosti športovcov, jej zvyšovan ie na 
dosiahnutie vrcholovej úrovne v optimálnom veku pre športové odvetvie , 

(4) podporovanie rastu talentovanej mládeže pochádzajúcej zo sociálne 
slabších rodín ." 
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( Pôvodne znenie ) 
; Čl: 12. 
Zánik a likviaaci 

tJ . DOOotok č. l:.. .k · tQtútu neziško e· 
r:sJ,stri ne;r.i;l<o~}·~lí orgnni7ooii. 

v Pre~\)'e 18.~.2013 

.,r."štQ.lkO\'~l 7:~1.dcta 
p-r "il:i<Jk~l)~ Vyk :;mej l"l,ay J l 


