
odpis 

Notárska zápisnica 

N 253/2015 
Nz 23155/2015 
NCRis 23681/2015 

- -- napísaná na Notárskom úrade v Prešove dňa 1. 7.2015 (prvého júla dvetisícpätnásť).--- - --- -- --- -- -
- - - Na požiadanie dostavil som sa JUDr. Marián Petro, notár so sídlom v Prešove, ul. Hlavná 79, na 
Mestský úrad Prešov, na ul. Hlavná 73 v Prešove, kde predo mňa predstúpil účastník: - - -- - ---- - --- -- -
- - - 1. Mesto Prešov, IČO OO 327 1\41:, so sídlorP Hlavná 73. 080 01 Prešov, zastúpené p. Ing. Andreou 
Turčanovou, ~~~~·- · ·· · · · ., primátorkou mesta, 
ktorej o,sobná totoznosť bola Zlstena zaKonným spôsobom, -- ------ -- - ---- - - ---- --
- - - Učastník preukázal právnu subjektivitu a totožnosť zákonným spôsobom výpisom z registra 
a občianskym preukazom a po prehlásení, že je spôsobilý na právne úkony ma požiadal, aby som do 
notárskej zápisnice spísal toto: ----- -- -- -- - -- -- ---- --- --- ---- - -- -- -- -- - --- -- ---- - - ---- -

--------------------------------osvedčenie---------------------------------

-- ------- -- -- -- --- - - -- ---o rozhodnutí jediného akcionára -- - -- -- --- --- --- -- ----- ---

---l. Na požiadanie dostavil som sa na Mestský úrad Prešov, na ul. Hlavná 73 v Prešove dňa 1.7.2015, 
kde Mesto Prešov, IČO OO 327 646, zastúpené p. Ing. Andreou Turčanovou - primátorkou mesta, ako 
jediný akcionár spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnost', IČO 31 718 922, so 
sídlom 080 06 Ľubotice, Bardejovská 7, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd: Sa, 
vl.č.: 253/P, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle ustanovenia § 190 Obchodného 
zákonníka a v zmysle článku 6. bodu 6.1. platnej Zakladateľskej listiny zo dňa 31.10.1995, r o z h o d o l 
dňa 1.7.2015 v súlade s Uznesením z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 120/2015 
zo dňa 29.6.2015 a s Uznesením z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 121/2015 zo 
dňa 29.6.2015, o zmene stanov spoločnosti s účinnosťou od 1. 7.2015, a to nasledovne: - -- - -- - -- ---- --

1.1 O zmene stanov spoločnosti, a to nasledovne: ---- ----- ----- -- -- ----- ------- -- -- --- -- -
v článku Vl/. Predstavenstvo sa mení bod BI tak, že jeho nové znenie je nasledovné: - - - - - - - - - - - - - -
bod 8/ uzatvára pracovnú zmluvu s výkonným riaditeľom, ktorý je členom predstavenstva a ktorý zodpovedá 
predstavenstvu za prevádzkové, obchodné, technické a personálne záležitosti spoločnosti. - ---- -- -- -- --

1.2. O zvolení člena predstavenstva spoločnosti za mesto Prešov, a to: -------------------------
- Ing. Peter Jan us, . - ______ -

- - - ll. Ako notár som bol prítomný pri rozhodnutí jediného akcionára o vyššie uvedených skutočnostiach, tak 
ako je uvedené v bode l. tejto notárskej zápisnice. ----- --- --- -- - - - ---- -- - - --- -- --- -- - -- - - - -

- - - 111. Osvedčujem, že rozhodnutie jediného akcionára, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia 
v zmysle ust.§ 190 Obchodného zákonníka, bolo pojaté do tejto notárskej zápisnice.-----------------

- - - IV .. Notárske poplatky súvisiace s touto zápisnicou zaplatí účastník v zmysle platných právnych pred
pisov. Učastnlk bol o odmene notára za vykonané úkony informovaný pred spísaním tejto notárskej 
zápisnice a tiež s výškou poistného krytia a poisťovňou, v ktorej je notár poistený pre prípad škody súvisiacej 
s vyhotovením notárskej zápisnice.--- -- -- --- -- --- - ----- ---- - -- ------ -- - ----- -- - --- -- ---

---V. Účastník súhlasí s tým, aby zistenú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmú nesprávnosť notár 
opravil doložkou pod skončený text tejto notárskej zápisnice v zmysle §43 ods. 2 zák. č.323/1992 Zb. v 
znení neskorších predpisov. -- --- -- - - -- -- ----- --- ---------- ---- --- --- - - -- --- -- -- --- -- -



-druhá strana -

--- O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, táto bola prítomným účastníkom v zastúpení pred podpi
som osobne prečítaná, jemu vysvetlená, na čo tento vyhlásil, že tento právny úkon vykonáva slobodne, 
vážne, určito, zrozumitel'ne a v predplsanej forme, že jej vo všetkom porozumel a s jej obsahom súhlasí, 
zároveň vyhlasuje, že súhlasí aj so spracovaním svojich osobných údajov, dókazom čoho, ako úplnú a 
správnu ju dnes na znak slobodnej a vážnej vóle predo mnou podpísal.---------------------------

---Ing. Andrea Turčanová v.r. --- LS---- JUDr. Marián Petro, notár, v.r. --- LS-------------------

- Osvedčujem, že tento odpis sa doslovne zrovnáva s prvopisom uloženým na Notárskom úrade JUDr. 
Mariána Petra, notára v Prešove, ul. Hlavná 79, pod č. Nz 23155~'"~' 5. ---------------------------
---V Prešove, dňa 1.júla 2015.-------------------- · ~<}~;----. ·--------------
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