
ROZHODNUTIE 
jediného akcionára obchodnej spoločnosti Technické služby mesta 

Prešov, a.s., 
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, 

zo dňa 26.01.2016 

Mesto Prešov, IČO : 327 646, so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, 
zastúpené Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta (ďalej len "Jediný 
akcionár") - ako jediný akcionár obchodnej spoločnosti Technické služby 
mesta Prešov, a. s., IČO: 31718914, so sídlom Bajkalská 33, 080 01 Prešov, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, vl. č. 
252/P (ďalej len "Spoločnost'"), prijal dňa 26.01.2016 toto rozhodnutie 
Jediného akcionára Spoločnosti: 

l. 

Jediný akcionár vykonávajúci v zmysle ustanovenia § 190 Obchodného 
zákonníka a v zmysle článku 7 platnej Zakladateľskej listiny Spoločnosti zo dňa 
30.11.1995 (ďalej len "Zakladatel'ská listina") pôsobnosť valného 
zhromaždenia Spoločnosti, týmto rozhodol o: 

1.1. Zrušení nasledovných Rozhodnutí jediného akcionára obchodnej 
spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., vykonávajúceho 
pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti (ďalej len 
"Rozhodnutie"): 
a) Rozhodnutia zo dňa 9.4.2008, 
b) Rozhodnutia zo dňa 29.2.2012, 
c) Rozhodnutia zo dňa 7.2.2014, 
d) Rozhodnutia zo dňa 27.2.2014. 

1.2. a) Zmene Rozhodnutia zo dňa 1.3.2011, a to nasledovne: 
dopfňa sa nový bod 1.2 v znení: 
"pokial' sa jedná o priame zadanie zákazky zo strany mesta Prešov, 
alebo o transfer na určitý projekt, potom sa takýto písomný súhlas 
akcionára nevyžaduje." 
b) Zmene Rozhodnutia zo dňa 9.5.2012, a to nasledovne: 
mení sa znenie vety za čiarkou nasledovne: 
"a to vždy do 22. nasledujúceho mesiaca, najneskôr však tri pracovné 
dni pred stretnutím primátorky s vedením dcérskych spoločností." 

ll. 

Toto rozhodnutie je vyhotovené v štyroch rovnopisoch, z toho jeden pre 
Jediného akcionára, jeden pre archív Spoločnosti a po jednom rovnopise obdrží 
predstavenstvo a dozorná rada Spoločnosti. 



Jediný akcionár vyhlasuje, že si toto rozhodnutie prečítal, jeho obsahu 
porozumel a na znak toho, že jeho obsah zodpovedá jeho skutočnej a slobod
nej vôli, ho jeho štatutárny zástupca vlastnoručne podpísal. 

V Prešove, dňa 26.01.2016 "".---.~·~ 
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ako jediný akcionár obchodnej 
spoločnosti 

Technické služby mesta Prešov, 
akciová spoločnosť 


