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NÁVRH--~~" I-
é~~~-

000, na zmenu Stanov akciových spoločností Dopravný podnik mesta..... Prešov, a. s. a Technické služby mesta Prešov, a. S., na zmenu ' 
~ určenia predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti Dopravný 

Vydanie:Mesto Prešov podnik mesta Prešov, a. s. a Technické služby mesta Prešov, a. s. 
a na odvolanie zástupcu mesta Prešov zo štatutárneho orgánu 

akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. 

----------"--,,'----,~,--,,' 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 11. zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 


dňa: 21.9. 2015 číslo: .. ./2015 

k návrhu na zmenu Stanov akciových spoločností Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. 
a Technické služby mesta Prešov, a. s., na zmenu určenia predsedu predstavenstva akciovej 
spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. a Technické služby mesta Prešov, a. s. a na 
odvolanie zástupcu mesia Prešov zo štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti Technické služby 
mesta Prešov, a. s. 

---" 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

schvaľuje 

Al návrh na zmenuStanov akciovej spoločnostiDopravný podnik mesta Prešov, a. S., nasledovne: 

1. V Článku VII. Predstavenstvo sa mení bod 8i tak, že jeho nové znenie je nasledovné: 

bod 8i uzatvára pracovnú zmluvu s výkonným riaditeľom, ktorý je členom a zároveň predsedom 

predstavenstva a ktorý zodpovedá predstavenstvu za prevádzkové, obchodné, technické a personálne 

záležitosti spoločností, 


- za vetu "Predstavenstvo je päťčlenné, funkčné obdobie predstavenstva je štyri roky" tohto 

článku sa dopÍňa nasledovné: 

Je vytvárané predsedom, podpredsedom a ďalšími 3 Čleruní. Podpredsedu predstavenstva volí zo svojich 

členov predstavenstvo. 

- dopíňa sa predposledná veta tohto článku tak, že jej nové znenie je nasledovné: 

Na platné uznesenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov a pri rovnosti hlasov 

rozhoduje hlas predsedu predstavenstva. 


2. V Článku XIV. Podpisovanie za spoločnost' sa mení prvá veta tak, že jej nové znenie je 

nasledovné: 

Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom 


je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva. 

- a vypúšťa sa druhá veta tohto článku. 
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I 	 i NÁVRH 

Š 

na zmenu Stanov akciových spoločností Dopravný podnik mesta 


Prešov, a. s. a Technické služby mesta Prešov, a. S., na zmenu 

určenia predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti Dopravný 

VydMie:Mesto Prešov podnik mesta Prešov, a. s. a Technické služby mesta Prcšov, a. s. 
a na odvolanie zástupcu mesta Prešov zo štatutárneho orgánu 

akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. 
'-----_o 	 ..~__. ___ ..__..__~-_ 	 .~-

R) návrh na zmenu Stanov akciovej spoločnosti Technickéslužbv me~.la Prešov, a. s., nasledovne: 

l. 	V Článku IO Predstavenstvo v bode 21 sa mení znenie prvej a druhej vety tak, že ich nové 
znenie je nasledovné: 
Predstavenstvo je 5 členné. Je vytvárané predsedom, podpredsedom a ďalšími 3 členmi . 

• za druhú vetu sa dopÍňa veta v nasledovnom znení: 

Podpredsedu predstavenstva volí zo svojich členov predstavenstvo . 


• mení sa znenie poslednej vety tohto článku tak, že jej nové znenie je nasledovné: 
Na platné uznesenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov a pri rovnosti hlasov 
rozhoduje hlas predsedu predstavenstva. 

2. V Článku II Dozorná rada sa mení bod 6/ tak, že za jeho poslednú vetu sa dopÍňa nasledovné: 

Dozorná rada je schopná sa platne uznášal", ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné 

uznesenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas 

predsedu dozornej rady. 


3.V Článku 12 Výkonný riaditel' sa mení bod 4/ tak, že jeho nové znenie je nasledovné: 

bod 4/ Výkonný riaditeľ je členom a zároveň predsedom predstavenstva a zodpovedá predstavenstvu za 

prevádzkové, obchodné, technické a personálne záležítosti spoločnosti. 


4. V Článku 17 Zaväzovanie spoločnosti sa v bode II mení prvá veta tak, že jej nové znenie je 

nasledovné: 

Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom 


je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva. 

- vypúšt'a sa bod 3/ tohto článku. 


Cl návrh na zmenu určenia predsedu predstavenstva 
akciovej spoločností Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. (uznesenie z 5. zasadnutia MsZ mesta Prešov 
Č. 55/2015 zo dňa 30.3.2015), a návrh na určenie nového predsedu predstavenstva 

Ing. Petra Janusa 

D) návrh na zmenu určenia predsedu predstavenstva 
akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. $. (uznesenie z 5. zasadnutia MsZ mesta Prešov 
Č. 55/2015 zo dňa 30.3.2015), a návrh na určenie nového predsedu predstavenstva 

Ing. Milana Totha 

E) návrh na odvolanie 

zástupcu mesta Prešov z predstavenstva akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. 


Ing. Richarda Drutarovského 

a poveruje primátorku mesia Prešov Ing. Andreu Turčanovú 

schválené zmeny u akciových spoločností Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. a Technické služby 
mesta Prešov, a. S., zrealizovať v súlade s platnou právnou úpravou. 

F -	 MsÚ/SP·OIIJ 911 Strana 2/2 



NÁVRH l 
na zmenu Stanov akciových spoločností Dopravný podnik mesta ' 

Prešov, a. $. a Technické služby mesta Prešov, a. S., na zmenu9 
!nrčenia predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti Dopravný

Mesto Prešov ipodnik mesta Prešov, a. s. a Technické služby mesta Prešov, a. $. Vydanie: 
a na odvolanie zástupcu mesta Prešov zo štatutárneho orgánu 

akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. 

"--,--,,,---

Dôvodová správa 

V súlade s XVI - Podmienky majetkovej účasti mesta v obchodných spoločnostiach, bodom 
2, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č, 9/20 ll, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č, 

1/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013, ktorého znenie je nasledovné: 
,.MsZ rozhoduje o: 

a) zmene stanov spoločnosti, 


b) vol'be a odvolaní členov predstavenstva, členov dozornej rady spoločnosti a konateľov 


spoločnosti zastupujúcich mesto", 
a za účelom zosúladenia Stanov akciových spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. S. a Technické 
služby mesta Prešov, a. s. (ďalej Jen "akciové spoločnosti"), predkladám tento materiál na prerokovanie 
a schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov. 

Jeho predmetom zosúladenie stanov akciových spoločnosti v nasledovných bodoch: 
l. 	 výkonní riaditelia hudú zároveň aj predsedami predstavenstva, 
2. 	 predstavenstvo bude 5 člermé a vytvárané bude predsedom, podpredsedom a ďalšími 3 členmi, 
3. 	 podpredsedu predstavenstva bude volíť zo svojich členov predstavenstvo, 
4. 	 za spoločnosť budú oprávneni konať a listiny podpisovať najmenej dvaja členovia predstavenstva, 

pričom bude potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu predstavenstva a jedného člena 

predstavenstva, 
5. 	 na platné uznesenie predstavenstva bude potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov a pri 

rovnosti hlasov bude rozhodovať hlas predsedu predstavenstva, 
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./ Úplné znenie 
Stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, 

so sídlom v Ľuboticiach, ul. Bardejovská 7 zo dňa 30. 11. 1995 v znení zmien 
a doplnkov schválených na valných zhromaždeniach dňa 18. 12. 1996, 17. 12. 1997, 
27.05.1999,06.06.2000,05.06.2001,14.06.2002,18. 11.2002,09.06.2003, 
16.06.2004,08.06.2005,05. 12.2005,20. 12.2005,07.06.2006,27. 06.2007, 

v znení zmien schválených rozhodnutím predstavenstva dňa 11. 02 .. 2009, v znení 
zmien a doplnkov schválených na valných zhromaždeniach dňa 02. 04. 2012, 

08. 10.2012, v znení zmien a doplnkov chválených rozhodnutím jediného akcionára 
dňa 26. 02. 2015 a dňa 01. 07. 2015 

Článok I. 
Založenie spoločnosti 

Akciová spoločnosť Dopravný podnik mesta Prešov bola založená zakladateľskou listinou podľa 
notárskej zápisnice zo dňa 30. ll. 1995 na dobu neurčitú v zmysle § 172 a nasL zákona 513/1991 Zb. 
Akciová spoločnosť je akciovou spoločnosťou založenou jedným zakladateľom, ktorým je mesto 
Prešov. 

Článok II. 
Obchodné meno, sídlo spoločnosti 

Obchodné meno akciovej spoločnosti: 


Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 


{v skratke DPMP a. s./ 

Sídlo spoločnosti: 080 06 Ľubotice, Bardejovská 7. 


Článok III. 
Zápis spoločnosti do obchodného registra 

Akciová spoločnosť bola zapísaná v Obchodnom regis tri Obvodného súdu Košice l., oddiel: Sa, 
vložka číslo 70 IN. 

V súčasnosti je akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 
oddiel: Sa, vložka číslo 253/P. 

Článok IV. 
Predmet podnikania 

I. Cestná motorová doprava 
/vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, 

vnútroštátna nákladná cestná doprava/o 


2. Prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a činnosti súvisiace s prevádzkovaním 
dráhy a prevádzkovaním dopravy na dráhe. 

3. Oprava motorových vozidieL 
4. Oprava strojov a zariadení {mechanické časti/. 
5. Vykonávanie montáže, opráv a údržby trolejbusových dráh a dopravných zariadení. 



6. Vykonávanie čistiacich prác na vozidlách v autoumývarkách. ~,
7. Prenájom motorových vozidiel. reklamných plôch a nebytových priestorov. 
8. Opravy elektrických trakčných vozidiel, trolejbusov a ich výstroje. ". 
9. Vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy. 


IO. Vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej dopravy. 

ll. Obchodná činnosť - spotrebný a priemyselný tovar, použité motorové vozidlá, 


náhradné diely k motorovým vozidlám. ich príslušenstvo, časti a súčasti. 
12. Sprostredkovanie obchodu a služieb. 
13. Reklamné a marketingové služby. 
14. Činnosť podnikatel'ských, organizačných a ekonomických poradcov. 
15. Vedenie účtovníctva. 


J6. Prevádzkovanie parkovísk. 


Článok V. 

Základné imanie spoločnosti 


Akcie spoločnosti 


1. Výška základného imania spoločnosti je 3 255 264,00 €. 

Islovom; trimíliónydvestopäťdesiatpäťtisícdvestošesťdesiatštyri eural .. 


2. Základné imanie spoločností je tvorené peňažným vkladom vo výške 3 255 264,00 €. 
3. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na: 


al 1416 ks akcií kmeňových, na meno, v listinnej podobe, 

v menovitej hodnote l akcie 34,00 


bI 966 ks akcií kmel1ových, na meno. v listinnej podobe, 

v menovitej hodnote l akcie 3 320,00 e. 


Akcie nie sú verejne obchodovateľné. 


Článok VI. 
Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia 
vykonávajediný akcionár akciovej spoločnosti mesto Prešov v zmysle § 190 Obchodného zákonníka. 

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä; 
II zmena stanov, 
21 rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, 
31 rozhodnutie o zrušení spoločností a o zmene právnej formy, 
41 voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady 

volených zamestnancami, 
51 schválenie riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky, 
61 rozhodnutie o vysporiadaní straty alebo rozdeleni zisku, 
71 schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti, 
81 schvaľovanie obstarávania investícii nad 33 194,00 €. 

Riadne valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok, spravidla v prvom polroku. 
Riadne valné zhromaždenie zvoláva spravidla predstavenstvo akciovej spoločnosti po prerokova

ní a schválení návrhov súvisiacich s pôsobnosťou valného zhromaždenia v orgánoch mesta Prešov. 
Na valnom zhromaždení sa zúčastňujú: 

1/ splnomocnený zástupca akcionára - mesta Prešov, 
21 členovia predstavenstva, 
31 členovia dozornej rady. 

Valné zhromaždenie sa koná spravidla v mieste sídla akciovej spoločnosti, môže byť zvolané aj 
inde. 

o priebehu valného zhromaždenia sa vyhotovuje zaplsnica, v prípade nutnosti vyhotovenia 
notárskej zápisnice účasť notára zabezpečuje predstavenstvo. 



Rozhodnutie jediného akcionára - mesta Prešov, urobené pri výkone pôsobnosti valného 
zhromaždenia, je realizované prítomní'm splnomocneným zástupcom akcionára mesta Prešov na 
základe prerokovania a schválenia návrhov súvisiacich s pôsobnosťou valného zhromaždenia 
v orgánoch mesta Prešov vo fonDe obvyklej pre rokovanie týchto orgánov. 

Článok VII. 
Predstavenstvo 

Predstavenstvo je štatutámym orgánom akciovej spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti 
a koná v jej mene. 

Predstavenstvo vo svojej pôsobnosti vykonáva najmä: 
1/ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje jej prevádzkové a organizačné záležitosti , 
2/ zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva, 
31 predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku 

a výročllÚ správu, návrh na vysporiadanie straty alebo rozdelenie zisku, návrh na zvýšeníe 
alebo zníženie základného imania, návrh na zmenu stanov, 

4/ najmenej raz do roka predkladá dozohlej rade správu o zásadných zámeroch obchodného vedenia 
a o majetku spoločnosti, 


51 schvaľuje organizačný poriadok spoločnosti a zásady vnútorného riadenia spoločnosti, 


6/ schvaľuje finančné a investičné plány spoločnosti, 


7/ schvaľuje tarifu mestskej hromadnej dopravy a smernice pre poskytovanie zamestnaneckých 

cestovných výhod, 


8/ uzatvára pracovnú zmluvu s výkonným riaditeľom, ktorý je členom predstavenstva a ktorý 

zodpovedá predstavenstvu za prevádzkové, obchodné, technické a personálne záležitosti 

spoločnosti, 

9/ určuje kompetencie, mzdu a mzdové podmienky výkonného riaditeľa, 


101vyhotovuje úplné znenie stanov po každej ich zmene, 

l II rozhoduje o všetkých ďalších záležitostiach, ktoré nie sú zákonom alebo týmito stanovami 


stanovené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. 
Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, ktoré zároveň určí, ktorý z členov 

predstavenstva je predsedom predstavenstva. Opätovná voľba člena predstavenstva je možná. 
Predstav~nstvo je päťčlenné, funkčné obdobie predstavenstva je štyri roky . 

Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 196 Obchodného zákonníka. 
Členovia predstavenstva sú po vinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá 
zahŕňa povinnosť vykonávať j II s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti 

a akcionára. 
Zasadnutia predstavenstva zvoláva a riadi jeho predseda alebo ním poverený člen 

predstavenstva. Predstavenstvo je schopné sa platne uznášať , ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho 
členov. Na platné uznesenie je pou'ebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov, 

O priebehu zasadnutia predstavenstva sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda 
predstavenstva a zapisovateľ. 

Článok VIII. 
Dozorná rada 

Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva 
a uskutočňovanie podnikatel'skej činnosti spoločnosti. 

Dozorná rada vo svojej pôsobnosti vykonáva najmä: 
1/ preskúmava riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie straty alebo 

rozdelenie zisku a predkladá svoje vyj adrenie valnému zhromaždeniu,' 
2/ zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti , a na valnom zhromaždení navrhuje 

potrebné opatrenia, 



~
· 


31 ovel1\je postup VO veciach spoločnosti aje oprávnená nehliada!' do účtovných dokladov, spisov ~ 
a záznamov, týkajúcich sa činností spoločnosti, ~ 

41 schvaľuje obstarávanie investícií do 33 194,00 € vrátane, . 
5/ oboznamuje valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnostL 

Dozorná rada má šiestich členov, ktorí sú volení na obdobie štyroch rokov, pričom štyroch 
členov volí a odvoláva valné zhromaždenie a dvoch členov volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti. 
Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom navrhovaná osoba nehlasuje. 

Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 196 Obch9dného zákonníka. 
Členovia dozornej rady sú povinní vykonáva!' svoju pôsobnost' s náležitou starostlivost'ou, ktorá zahŕňa 
povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a akcionára. 

Dozorná rada zasadá najmenej raz za štvrťrok. 
Zasadnutia dozornej rady zvoláva a riadi jej predseda alebo ním poverený člen dozornej rady. 

Dozorná rada je schopná sa platne uznáša!'. ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné 
uznesenie je potrebná nadpolov ičná väčšina hlasov všetkých členov. Pri. rovnosti hlasov rozhoduje hlas 
predsedu dozornej rady. 

O priebehu zasadnutia dozornej rady sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda dozornej 
rady a zapisovateľ. 

Článok IX. 
Rezervný fond 

Spoločnosť vytvorila pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 4701,00 e, čo tvorilo JO% 
zákJadného imania. Tento rezervný fond bol použitý na úhradu straty. 

V prípade vytvorenia zisku spoločnosť povinná tvoriť rezervný fond vo výške 10% z čistého 
zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky 20% základného imania. 

Článok X. 

Ročná účtovná závierka, 


spôsob vysporiadania straty alebo rozdelenia zisku 


Po skončení účtovného obdobia Il<alendárneho rokuJ, najneskôr do troch mesiacov, zostaví 
predstavenstvo účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie. 

Ročnú účtovnú závierku spolu s návrhom na vysporiadanie straty alebo rozdelenie zisku 
predloží predstavenstvo k preskúmaniu dozornej rade a k overeniu audítorovi. 

Po preskúmaní ročnej účtovnej závierky dozornou radou a po jej overení audítorom predkladá 
predstavenstvo túto účtOvnú závierku spolu s výročnou správou na schválenie jedinému akcionárovi 
mestu Prešov a následne valnému zhromaždeniu. 

Článok XI. 

Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania 


Základné imanie akciovej spoločnosti sa zvyšuje alebo znižuje na základe rozhodnutia jediného 
akcionára - mesta Prešov. . 

O rozhodnutí akcionára o zvýšení alebo znížení základného imania sa spisuje notárska zápisnica. 

Článok XII. 
Dopíňanie a zmena stanov 

o dopÍňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie podľa článku VI. týchto stanov. 
Návrh na doplnenie a zmenu stanov meže podať predstavenstvo podľa článku VII. týchto stanov. 
O doplnení a zmene stanov sa spisuje notárska zápisnica. 



Č1á nok XIlI. 

Zverejňovanie predpísaných skutočností 

Povinnosť zverejJl0vani a údajov ustanovená zákonom j e splnená ich zverejnenim v Obchodnom 
vestníku. 

Ďalši e skutočnost i určené vereJnosti a akcionárovi sa zverejiiujú na úradnej tabuli spoločnos ti 
a akcioná ra - mesta Prešov. 

V zmysle § 28a Obchodného zákonníka o zbierke li stín budú všetky listiny uložené 
v Obchodnom regi stri Okresného súdu Prešov. 

Článok XIV. 

Podpisovanie za spoločnosť 

Za spo ločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisoval" najmenej dvaj a členovia predstavenstva, 
pričom je potrebný podpis predsedu predstavenstva a jedného člena. Pre konkrétny prípad alebo v čase 
dlhodobej neprítomnosti aj všeobecne mOže predseda predstavenstva splnomocniť na podpisovanie a j 
iných členov predstavenstva. Delegovanie podpi sových právo mocí pre rutinnú admini stratívu a pod. 
môže určiť predstavenstvo v organ izačnom poriadku. 

Podpi sovanie za spo ločnos ť sa vykoná tak, že k vy11 ačenému al ebo napísanému obchodnému 
menu spoločnosti, menu a funkcii, pod pisujúci pripojí svoj v lastnoručný pod pis. 

Čl á nok XV. 

Záverečné ustanovenia 

V záležitostiach, ktoré nie sú upravene tymito stanovami platia ustanovenia Obchodného zákon
nika. 

Podľa ods. l sa postupuje aj v prípade, ak niektoré ustanove nia stanov sa stanú neplatnými alebo 
spornými . 

Tieto stanovy nadobúdaj ú pl atnosť a úč i nnosť ich schválením valným zhromažden ím. 

Stanovy schválené dňa 30. ll. 1995. Zmeny schválené na valných zhromaždeniach dň a 

18.12.1996, 17.12. 1997,27.05. 1999,06.06.2000,05.06.2001,14.06.2002, 18. 11.2002, 
09.06.2003,16.06.2004,08,06.2005,05. 12.2005,20. 12.2005,07.06. 2006,27.06.2007, 
v znení zmien schválených roz hodnutím predstavenstva dlÍa ll. 02. 2009, v znení zmien 
a doplnkov schválených na vahlj·ch zhromaždeniach dňa 02. 04. 2012, 08.10.2012, v znení 
zmien a doplnkov schválených ruzhodnutím jediného akcionára dňa 26. 02. 2015 a dňa 
Ol. 07. 2015. 

DOPRAVNY PODNIK 
"' '''''''/ Ples.ov 

sp% r 

PhDr. 1VJ arccld Antolo vá I~g~W!v .hinus 
predseda predstavenstva člel'/edstavenstva 

za predstavenstvo 

http:12.2005,07.06
http:1997,27.05


Technické služby mesta Prešov, a.s. ul. Bajkalská 33,08001 Prešov 

Stanovy 
akciovej spoločnosti 

(úplné znenie) 

zo dňa 30. novembra 1995 
doplnené dodatkom zo dňa 31.7.1997 
doplnené dodatkom zo dĎa 17.7.1998 
doplnené dodatkom zo dňa 20.12.1999 
doplnené dodatkom zo dňa 6.9.2002 
doplnené dodatkom zo dňa 9.6.2003 
doplnené dodatkom zo dĎa 9.10.2003 
doplnené rozhodnutím predsta"enstva a.s. zo dňa 6.5.2009 
doplnené rozhodnutim valného zhromaždenia a. s. zo dňa 25.09.2012 
doplnené rozhodnutím valného zhromaždenia a. s. zo dňa 29.10.2012 
doplnené rozhodnutím jediného akcionára a. s. zo dňa 31.3.2015 
doplnené rozhodnutim jediného akcionára a.S. zo dňa 1.7.2015 

Za správnost' úplného znenia stanov: 

V Prešove dt'ia 14.7.2015 

.y. 

Ing. Richard uru(arovský Ing. MlIan Toth 
člen predstavenstva 

predseda predstavenstva a výkonní' riaditeľ spo loč nosti 



Článok l 

Založenie spoločnosti 


l) Tieto stanovy upravujú právne pomery akciovej spoločností, ktorá bola založená 
zakladateľskou listinou dňa 30.1 1.1995. 

2) V ten istý deň boli schválené aj tieto stanovy. 

Článok 2 
Názov, sídlo a doba trvania spoločnosti 

l) Obchodné meno: Technické služby mesta Prešov, 1I,S. 

I ďalej len "spoločnosť"l. 
2) Sídlo spoločnosti: Prešov, Bajkalská 33 

Článok 3 

Predmet podnikania 


II Predmetom lčinnostil podnikania spoločnosti je 

nakladanie s odpadmi 
pohrebníctvo ~ pohrebná služba, včítanie prepravy zosnulých 
prevádzkovanie CintOru10V 
cestná nákladná doprava 
zámočníctvo 

kovoobrábanie 
klampiarstvo 
vodoinštalatérstvo 
stolárstvo, výroba stavebno-stolárska II tesárska 
murárstvo 
údržba a oprava motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov 
výroba cementového tovaru, umelého kameňa a spracovanie prlrodného kameňa 
demolácie a zemné práce 
výroba vencov a smútočných potrieb 
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce 
sprostredkovanie obchodu 
obchodná činnosť - predaj kvetín, letničiek, okrasných drevín, vencov, smútočných 
potrieb, suvenírov, spotrebného priemyselného tovaru, záhradkárskych potrieb 
správa nelmuteľností na základe honoráru, alebo kontraktu 
prenájom strojov, prístrojov a nástrojov 
služby pre osobnú hygienu 
čistenie fasád, pomníkov, budov 
upratovacie práce 
veterinárna asanácia - odchyt túlavých zvierat vo verejnom záujme a ich zmárnenie, 
prípadne umiestnenie v karanténe s použitím psychotropných látok 
neverejná cestná osobná doprava 
správa trhovísk 
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá 
reklamná a propagačná činnosť 



čistenie ulíc a priestranstiev 
údržba zelene a realizácia sadových úprav 
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja Konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za 
účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
prevádzkovanie športových zariadení 
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 
prenájom hnuteľných vecí 
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 
spojených s prenájmom 
čistiace a upratovacie služby 

2/ Živnosti ohlási, resp. požiada o vydanie koncesných listín zakladateľ do 15 dní od 
podpisu tejto zmluvy. 

ČlállOk 4 

Doba trvania spoločnosti 


Spoločnosť je založená dňom jej podpisu a zakladá sa na dobu neurčitú. 

Článok 5 
Základné imanie 

Základné imanie spoločnosti bude predstavovať 694.252,510 €, slovami 
Sest'stodevaťdesiatstyritisícdvestopäťdesiatdva euro pät'desiatjeden centov 

Článok 6 
Akcie 

II Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté do 20.915 akcií. 

21 Bude vydaných 20.915 akcií na meno. 

3/ Jedna akcia bude mať menovitú hodnotu 33,194 E. 

4/ Akcie budú voľne obchodovateľné a zaknihované v stredisku cenných papierov 

v Bratislave. 


Článok 7 
Obligácie 

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia môže spoločnosť vydával' dlhopisy až 
do výšky jednej polovice svojho základného imania. 

Článok 8 

Orgány spoločnosti 


lf Orgány spoločnosti tvoria: 
aj valné zhromaždenie, 
b/ predstavenstvo, 
el dozomá rada, 
dl výkonný riaditeľ 



21 za činnosť v orgánoch spoločnosti patri ich členom odmena 1tantiéma!, ktorej výšku určuje 
valné zhromaždenie pri schvaľovaní ročnej účtovnej závierky. 

Člänok9 
Valné zhmmaždenie 

II Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a uskutočňuje sa ako riadne a alebo 
mimoriadne. 

21 Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva Mesto Prešov ako jediný akcionár. Do 
pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: 

a! zmena stanov 
bi zvýšenie a zníženie základného imania, 
cl zrušenie spo ločnosti, 
d! voľba a odvolanie členov predstavenstva, 
el voľba II odvolanie členov dozornej rady spoločnosti, okrem členov volených 
zamestnancami, 
fI schvaľovanie podielu Itantieml členom predstavenstva a dozornej rady na zisku 
spoločnosti, 

gi schválenie ročnej účtovnej uzávierky a rozhodovanie o rozdelenié zisku spoločností, 
prípadne úhrady strát, 
hl rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú 
do pôsobnosti valného zhromaždenia, 
il rozhodovanie o vytvorení fondov spoločnosti, 
jf schvaľovanie volebného poriadku pre voľbu členov dozomej rady volených 
zamestnancami spoločnosti, 
kl rozhodovanie o vydaní dlhopisov, 
II rozhodnutie o rozdelení zlúčení alebo splynuti spoločnosti, 
ml schvaľovanie strednodobého a dlhodobého plánu rozvoja spoločnosti, 

31 Valné zhromaždenie sa schádza na riadne zasadania jedenkrát do roka, a to najneskôr do 
30.6. kalendárneho roka. Tieto konania zvoláva predstavenstvo spoločnosti, 

4/ Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo alebo dozorná rada: 
al ak to považuje za potrebné, 
bI na základe žiadosti akcionárov, ktorých akcie p:edstavujú aspoň desatinu 
základného kapitálu, 

51 Na valnom zhromaždení patrí každému akcionárovi toľko hlasov, kol'ko predstavuje 
lIaminálna hodnota vše:kých jeho akcií, delená 33,194, 

61 Na valnom zhromaždení sa hlasuje pomocou hlasovacích lístkov, kde je uvedené 
množstvo akcií akcionára a počet jeho hlasov. Hlasovanie sa robí odovzdávaním hlasovacieho 
lístka. 

7/ Na valnom zhromaždení sa hlasuje na výzvu predsedu. Ak je podaný protinávrh, hlasuje sa 
najskôr o ňom. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacích lístkov. Výsledok hlasovania zist'ujú 



zvolení skrutátori a oznamujú ho predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Po 
zisteni výsledku hlasovania sa vracajú hlasovacie lístky akcionárom na ďalšie hlasovanie. 
O procedurálnych otá7.kach m07d10 hlasovať aklamáciou, ak s t5'lll súhlasia všetci prítonmL 

8/ Valné zhromaždenie rozhoduje vaesmou hlasov prítonmých akcionárov, ktorí maJu 
hlasovacie právo, s výnimkou prípadov, kedy obchodný zákonník vyžaduje kvaliiikovanú 
väčšinu. 

9/ Práva a povÍlmosti valného zhromaždenia vykonáva zakladateľ, až do doby pristúpenia 
ďalšieho akcionára. 

Článok 10 
Predstavenstvo 

1/ Predstavenstvo je štatutárnym a výkormým orgánon: spoločnosti. Pokiaľ je ustanovené 
inak, platia pre jeho činnosť ustanovenia Obchodného zákonníka. 

2/ Predstavenstvo je 6 členné. vytvárané predsedom, podpredsedom a 4 členmi. 
Predstavenstvo sa schádza na spoločné rokovania minimálne raz za 30 dní. O konaní 
predstavenstva sa spisuje zápis, ktorý podpisuje predseda a zvolený zapisovateľ. 
Predstavenstvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho 
členov. Na uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných a pri rovnosti 
hlasov rozhoduje hlas predsedu, 

31 V nevyhnutných prípadoch, ktoré neznesú odklad, môže predseda alebo podpredseda 
vydať uznesenie predstavenstva per rollam, na základe predchádzajúcej písonmej alebo 
ďalekopisnej otázky u všetkých ostatných členov predstavenstva. S takýmto spôsobom 
hlasovania musia súhlasiť všetci členovia predstavenstva, Hlasujúci sa v takom prípade 
považujú za prltomných, Na schôdzi predstavenstva sa s poradným hlasom zúčastňujú aj 
prokuristi spoločnosti, ak boli ustanovení II výkonný riaditeľ. 

4/ Členovia predstavenstva sú volení valným zhromaždením. O kai..dom členovi 
predstavenstva sa hlasuje osobitne. Neprítomnú osobu možno voliť len na základe jej 
predchádzajúceho písomného prehlásenia, že sa v prípade zvolenia funkcie ujme, Členom 
predstavenstva môže byť iba osoba viac ako 21 ročná, ak nebola trestaná pre úmyselný trestný 
čin a poskytujúca svojou doterajšou praxou a odbornou kvalifikáciou záruku zodpovedného 
výkonu funkcie. 

5/ Funkčné obdobie predstavenstva je štyri roky, neskončí však skôr, kým nebude zvolené 
nové predstavenstvo, maximálne však 5 rokov, 

6/ Pokiaľ neklesne počet členov predstavenstva na polovicu, moze bji:' predstavenstvo 
doplnené kooptáciou. Nasledujúce valné zhromaždenie buď kooptáciu schváii, alebo zvolí 
iného člena predstavenstva. 

7/ Okrem právomocí ustanovenej zákonom, predstavenstvo akciovej spoločnosti spracováva 
a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy dlhodobej koncepcie rozvoja 
spoločnosti, návrhy krátkodobých plánov činnosti spoločnosti na obdobie do budúceho 
valného zhromaždenia, ustanovuje a odvoláva prokuristov spoločností. 



81 Predstavenstvo spoločnosti moze za podmienok, ktoré ustanoví valné zhromažeenie, 
rozhodnúť o zvýšení základného imania spoločnosti podľa z.ikona, najviac však o jednu 
tretinu. 

91 Správy o podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti ajej obchodnej polítike 
predkladá predstavenstvo na výročnom valnom zhromaždení. 

Článok II 
Dozorná rada 

II Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti, ktorému patri právo dohliadať na 
činnosť predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činností spoločnosti. Pre činnosť 
dozornej rady platia, ak nie je ďalej ustanovené inak, ustanovenia Obchodného zákonníka. 

21 Dozorná rada sa skladá z predsedu a 2 ďalšieh členova je volená valným zhromaždením 
na dobu 4 rokov. Jej funkčné obdobie však neskončí pred zvolením navej dozornej rady. 
Zástupca kolektívu pracujúcich môže byť zvolený do d07Alrnej rady, len ak počet pracovníkov 
v čase voľby presiahnu paťdesiat. V tomto prípade potom volia jednu tretinu členov dozornej 
rady pracovníci spoločnosti, volení zhromaždením pracovníkov. 

31 Členom dozomej rady môže byť len osoba viac ako 23 ročná, odborne spôsobilá, pokia!' 
nebola trestaná za majetkový trestný čin. 

4/ Dozorná rada je povinná preskúmať účtovnú závierku II vyjadriť sa k výročnej správe 
o hospodárení spoločnosti za uplynulý rok, ktorú predkladá predstavenstvo valnému 
zhromaždeniu. Za tým účelom je predstavenstvo povinné predložiť dozornej rade najmenej 
jeden mesiac pred konaním valného zhromaždenia účtovnú závierku a správu o hospodárení 
spoločnosti na preskúmanie. To platí aj pre prípad mimoriadneho valného zhromaždenia, ak 
má toto rokovať o hospodárení spoločnosti. 

5/ Dozorná rada má právo pozastaviť výkon uznesenia predstavenstva, ak si myslí, že 
porušuje právne predpisy alebo záujmy spoločnosti. V takom prípade je povinná zvolať 
mimoriadne valné zhromaždenie a predložiť mu uznesenie predstavenstva na rozllodnutíe" 
T)rm nie je dotknuté právo akcionárov, členov predstavenstva a dozornej rady požiadať súd 
o zrušenie rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré je protiprávne, podľa zákona, Dozorná 
rada je oprávnená zvolať valné zhromaždenie vždy, keď to podľa názoru väčšiny členov 
dozornej rady vyžaduje záujem spoločnosti alebo ak to vyžadujú všetci členovia volení 
zamestnancami spoločnosti. 

61 Rokovanie dozornej rady zvoláva jej predseda z vlastného podnetu alebo tla žiadosť 
valného zhromaždenia. Tcn tiež riadi jej rokovanie a podpisuje z nej zápis, vyhotovený 
povereným členom dozornej rady. Je oprávnený ukladať členom tejto rady pokyny na 
vykonanie jednotlivých kontrolných úloh. 



Článok 12 
Výkonn)' riaditeľ 

lf VýkOllllý riaditeľ je výkonným orgánom spoločnosti, ktorý je menovaný a odvolávaný 
predstavenstvom 

21 Výkonný riadíteľ riadi spoločnosť v rozsahu právomocí, udelených mu predstavenstvom. 

31 Výkonnému riaditeľovi prislúcha: 

al vykonávať uznesenia predstavenstva v súlade s týmito stanovami, 

bi zabezpečovať operatívne riadenie spoločnosti, 


cl predkladať návrhy predstavenstvu, 

dl menovať vedúcich organizačných jednotiek spoločnosti, 


el vykonávať pôsobnosť, ktoní na neho predstavenstvo prenieslo, 

fi vykonávať pôsobnosť, ktorá je nevyhnutná na splnenie úloh spoločnosti v rámci 

všeobecne záväzných právnych predpisov a organizačného poriadku spoločnosti. 


4/ Výkonný riaditeľ je členom predstavenstva a zodpovedá predstavenstvu za prevádzkové, 
obchodné, technické a personálne záležitosti spoločnosti. 

Článok 13 

Vnútorná organizačná štruktúra a vnútropodnikové hospodárenie 


II Vnútornú organizačnú štruktúru spoločnosti upraví organizačný poriadok. Organizačný 
poriadok schvaľuje predstavenstvo spoločnosti na základe návrhu výkonného riaditel'a a po 
vyjadreni dozornej rady. 

21 Vnútropodnikové hospodárenie sa riadi vnútropodnikovými pravidlami, ktoré zostavuje 
predstavenstvo a schvaľuje valné zhromaždenie po vyjadrení stanoviska dozornej rad. 

Článok 14 
Rezervný fond 

1/ Spoločnosť vytvára pri založení rezervný fond vo výške 10 % hodnoty základného 
imania, a to vo forme emisného ážia. 

21 Fond sa dopíňa ročne čiastkou vo výške IO % z čistého zisku do doby, kým výška 
rezervného fundu dosiahne hodnotu 20 % základného imania. 

3/ O použiti prostriedkov z rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo spoločnosti. Je však 
povinné do 5 dní ínformovať o ich použití predsedu dozornej rady a najbližšie valné 
zhromaždenie s uvedením dôvodov. 



Článok 15 

Zásady pre zostavovanie bilancie a pravidlá rozdelenia zisku 


1/ Za zostavenie bilancie spoločnosti zodpovedá predstavenstvo. Pri zostavovaní bilancie 
treba dodržať záväzné predpisy o účtovníctve. 

21 Bilancia je súčasťou správy predstavenstva o stave majetku a o podnikateľskej činnosti. 
Súčasťou správy je ďalej návrh predstavenstva, ako rozvrhnúť čistý zisk dosiahnutý 
v účtovnom období, prfp. ako naložiť s utrpenou stratou. 

31 Bilancia spolu so správou predstavenstva musí byť predložená valnému zhromaždeniu do 
troch mesiacov od skončenia obchodného roka. Valné zhromaždenie sa uznesie na tom, či 
bilanciu schváli alebo neschváli. Ak ju neschváli, musí byť zvolané nové valné zlu'omaždenie 
na jej prejednanie najneskôr do dvoch mesiacov. Ak valné zhromaždenie bilanciu schváli, 
udelí pre.dstavenstvu absolutórium uznesením, že spoločnosť nemá voči členom 

predstavenstva, dozornej rady, revízorom účtov a výkonnému riaditeľovi žiadne nároky, 
týkajúce sa ich zodpovednosti za správu spoločnosti. 

41 Ak bilancia vykazuje čistý zisk po odpočítaní daní, uznesie sa valné zhromaždenie na 
prídeloch do rezervného fondu, príp. ďalších fondov, ak valné zhromaždenie rozhodne o ich 
vytvorení a na tom, aká časť zisku zostane v majetku spoločnosti a aká časť zisku sa použije 
na výplatu tantiém členom orgánov spo Io čnosti a ročnej časti zisku, ktorá má byť rozdelená 
medzi akcionárov. 

51 Valné zhromaždenie môže určiť časť zisku na rozdelenie medzi zamestnancov 
spoločnosti. Pri tomto rozhodovaní valné zhromaždenie určí, či bude podiel na zisku viazaný 
iba na získanie zamestnaneckých akcií alebo či bude vyplatený pracovníkom v peniazoch. 

Článok 16 

Zvýšenie a zníženie základného imania 


11 Základné imanie možno zvyšovať a znižovať všetk)'mi spôsobmi uveden)'mi 
v Obchodnom zákonníku. O konkrétnom spôsobe rozhodne valné zhromaždenie na základe 
návrhu predstavenstva a vypočutia dozornej rady spoločnosti. Platia pravidlá obsiahnuté 
v zákone. 

21 Pri zvyšovaní základného imania upisovaním nových akcií majú doterajší akcionári 
predkupné právo na upisovanie akcií. 

31 výzvu, aby akcionári predložili v určenej lehote svoje akcie za účelom výmeny, 
vyznačenia zníženia alebo zvýšenia ich menovitej hodnoty alebo stiahnutia z obehu, uverejní 
predstavenstvo v Hospodárskych novinách a majiteľov akci! na meno upovedomí 
doporučeným listom. 



Článok 17 

Zaväzovanie spoločnosti 


11 Predstavenstvo zaväzuje spoločnosť tak, že v mene predstavenstva konajú a podpisujú 
vždy spoločne predseda alebo podpredseda II jeden člen predstavenstva. Výkonný riaditeľ 
koná a podpisuje v rozsahu týchto stanov a plnej moci udelenej predstavenstvom. 

2/ Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, k vytlačenému alebo napísanému názvu 
spoločnosti pripoja oprávnení svoj podpis uvedený na podpisovom vzore, ktorý je uložený na 
registrovom súde. 

31 Výkonný riaditeľ podpisuje za spoločnosť vždy. 

Článol, 18 

Záverečné ustanovenia 


II Vzťahy neupravené v stanovách sa riadia ustanoveniami Obch. zákonníka. 

21 Tieto stano'vy možno zmeniť alebo doplnil' iba rozhodnutím valného zhtomaždenia. 

31 Návrh zmien a doplnkov môže navrhnÚť predstavenstvo, dozorná rada fi akcionár. 

4/ Zmenu a doplnky stanov možno zaradiť na program valného zhromaždenia iba ak budú 
o tomto programe jednania akcionári vopred infomlovaní v pozvánke na valné zhtomaždenie. 
Akcionárom na meno musí byť návrh zaslaný spolu s pozvánkou :Ja valné zhromaždenie. 
V uverejnenej pozvánke musí byť uvedené, kde je možné kedykoľvek nahliadnúť do návrhu 
zmien a doplnkov stanov. 

V Prešove dňa 30. novembra 1995 

za zakladateľa: 

Ing. Juraj Kopčák 
primátor mesta Prešov 


