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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z ll. zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

dňa: 21.9.2015 číslo: 128/2015 

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 mesta Prešov zo štatutárneho orgánu akciovej 
spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

schval'uje 

A) návrh ua zmenu Stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., 
nasledovne: 

l. V Článku VII. Predstavenstvo sa mení bod 8/ tak, že jeho nové znenie je nasledovné: 
bod 8/ uzatvára pracovnú zmluvu s výkonným riaditeľom, ktorý je členom a zároveň 
predsedom predstavenstva a ktorý zodpovedá predstavenstvu za ekonomické, prevádzkové, 
obchodné, technické a personálne záležitosti spoločnosti, 
- za vetu "Predstavenstvo je päťčlenné, funkčné obdobie predstavenstva je štyri roky" 
tohto článku sa dopÍňa nasledovné: 
Je vytvárané predsedom, podpredsedom a ďalšími 3 členmi. 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. 

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 ajedného člena 
predstavenstva. 
- a vypúšt'a sa druhá veta tohto článku. 
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Bl návrh q.a zmenu Stanov akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., 
nasledovn ef 

l. V Člán~ 10 Predstavenstvo v bode 2/ 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. 

2. V Článku ll Dozorná rada sa mení bod 6/ tak, že za jeho poslednú vetu sa dopÍňa 
nasledovné: 
Dozorná rada je schopná sa platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na 
platné uznesenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov. 

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 ekonomické, prevádzkové, obchodné, technické a personálne záležitosti 
spoločnosti. 

4. V Článku 17 Zaväzovanie spoločnosti sa v bode ll 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 spoločnosti 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 

Dl návrh na zmenu určenia predsedu predstavenstva 
akciovej spoločnosti Technické služby 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. Milana Totha 

El návrh na odvolanie 
zástupcu mesta Prešov z predstavenstva akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. 

Ing. Richarda Drutarovského 
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a poveruje primátorku mesta 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. 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-01/27/1 

2 9. 09. 2015 

Overovatelia: 

Ing. Andrea Turčanová, v. r. 

primátorka mesta 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v. r. 

JUDr. René Pucher, v. r. 


