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Mesto Prešov 

NÁVRH 
na zmenu Stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik 

mesta Prešov, a. s. 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 2. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 

dňa:22.02.2016 číslo: 

Strana 1/1 

/2016 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácií 

berie na vedomie návrh na zmenu Stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik 
mesta Prešov, a. s. 

a odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov 

schváliť 

návrh na zmenu Stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. 
s., nasledovne: 

V Článku VIl. Predstavenstvo sa mení bod 6/ tak, že jeho nové znenie je 
nasledovné: 

bod 6/ schval'uje finančné a investičné plány spoločnosti a rozpočet spoločnosti ako 
subjektu verejnej správy, 

Článok VIli. Dozorná rada_ sa mení tak, že sa vypúšťa predposledná veta tohto 
článku v znení: "Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu dozornej rady". 

a poveriť primátorku mesta Prešov Ing. Andreu Turčanovú 

schválenú zmenu Stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik mesta -Prešov, a. s. 
zrealizovať v súlade s platno právnou úpravou. 
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Dôvodová správa 

Spoločnosť Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. (ďalej len "spoločnost'") sa obrátila 
na Mesto Prešov ako jediného akcionára spoločnosti so žiadosťou na zmenu Stanov 
akciovej spoločnosti (ďalej len "stanovy"), a to z dôvodu, že sa spoločnosť stala subjektom 
verejnej správy (Príloha č. 1 ). 

Navrhovaná zmena stanov bola schválená Uznesením predstavenstva spoločnosti 
č. 2/2016 zo dňa 13.1.2016 (Príloha č. 2), a to nasledovne: 
V Článku VIl. Predstavenstvo sa mení bod 6/ tak, že jeho nové znenie je nasledovné: 
bod 6/ schval'uje finančné a investičné plány spoločnosti a rozpočet spoločnosti ako 
subjektu verejnej správy. 

Poslanec MsZ mesta Prešov Ing. Ľudovít Malaga sa dňa 2.10.2015 obrátil na Mesto 
Prešov ako jediného akcionára spoločnosti s návrhom na zmenu stanov spoločnosti 
spočívajúcu vo vypustení predposlednej vety Článku VIli. Dozorná rada stanov v znení "Pri 
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu dozornej rady" (Príloha č. 3) s tým, že pri 
najbližšej zmene stanov sa tento návrh predloží na schválenie. 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme tento materiál v súlade s platnou 
právnou úpravou a Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 9/2011, 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 na prerokovanie Komisii MsZ mesta Prešov, finančnej, plánovacej 
a správy mestských organizácií. 



Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, 
Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov 
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2531P 

IČO: 317 189 22 
DIČ: 2020523868 
IČ DPH: SK 2020523868 
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Prešov 
Číslo účtu: 3704-572/0200 

Váš list číslo l zo dňa Naše číslo 

VEC 
Zmena stanov <!Kciovej spoločností 

TEL: 051 l 7470 211 
FAX: 051 l 7470 206 
E-mail: dpmp@dpmp.sk 

Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov 
Hlavná 73 
080 68 Prešov 

Vybavuje l W 
Ing. Janus /7470 211 

ĽUBOTICE 

20. január 2016 

Na základe rozhodnutia predstavenstva akciovej spoločnosti, z dôvodu, že DPMP, a.s. sa 

stal subjektom verejnej správy, Vás žiadame o zmenu stanov akciovej spoločnosti. 

V prílohe listu predkladáme Výpis z uznesenia zo zasadnutia a.s. s návrhom na zm.enu 

stanov. 

S pozdravom OOPRJWNÝ P9D~lK 
mesta Preso . 

akciová spoločnost 

/) 
/ 

i~ng.' rer Janus 
pred se.. a pr~d~ta~en~tva 

a v onny nad1teJ· 



Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Bardejovská 7, Ľubotice, pošta: P.O.BOX 170, 081 70 Prešov 
Spoločnosť zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sa, vl. č. 253/P 

Výpis z uznesenia 
zo zasadnutia predstavenstva akciovej spoločnosti, 

konaného dňa 13. l. 2016 

---, ,/ 

rl.~,l . .-~~. 
• · · 'i co r1 l 

Predstavenstvo akciovej spoločnosti sa na svojom zasadnutí dňa 13. l. 2016 uznieslo na 
nasledovnom: 

2/2016 
Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhuje nasledujúcu zmenu stavov akciovej spoločnosti 
a poveruje predsedu predstavenstva predložiť túto zmenu na schválenie Valnému 
zhromaždeniu: 

Článok VII. Predstavenstvo, druhý odsek, bod 6/ má nové doplnené znenie: 

6/ schvaľuje finančné a investičné plány spoločnosti a rozpočet spoločnosti ako subjektu 
verejnej správy. 

V Ľuboticiach 13. l. 2016 

In~~Vét\1 an us 
predsy predstavenstva 



·'· 

··-"-.. 

~,"' ' l 

Ú plné znenie 
Stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, 

so sídlom v Ľuboticiach, ul. Bardejovská 7 zo dňa 30. ll. 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 ll. 02. 2009, v znení 
zmien a doplnkov schválených na valných zhromaždeniach dňa 02. 04. 2012, 

08. lO. 2012, v znení zmien a doplnkov chválených rozhodnutím jediného akcionára 
dňa 26. 02. 2015, dňa Ol. 07.2015 a dňa Ol. 10. 2015 

v 

Clánok 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 registri Obvodného súdu Košice I., oddiel: Sa, 
vložka číslo 701N. 

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

Článok IV. 
Predmet podnikania 

l. Cestná motorová doprava 
/vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, 
vnútroštátna nákladná cestná doprava/. 

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. 

10. 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. · 
16. Prevádzkovanie parkovísk. 

Článok V. 
Základné hnanie spoločnosti 

Akcie spoločnosti 

l. Výška základného imania spoločnosti je 3 255 264,00 €. 
/slovom: trimiliónydvestopäťdesiatpäťtisícdvestošesťdesiatštyri eura/. 

2. Základné imanie spoločnosti 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 kmeňových, na meno, v listinnej podobe, 
v menovitej hodnote l akcie 3 320,00 €. 

Akcie nie sú verejne obchodovateľné. 

Článok VI. 
Valné zhromaždenie 

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

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä: 
ll zmena stanov, 
2/ rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, 
3/ rozhodnutie o zrušení spoločnosti 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 rozdelení zisku, 
71 schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti, 
8/ schvaľovanie obstarávania investícií 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: 

ll splnomocnený zástupca akcionára- mesta Prešov, 
2/ členovia predstavenstva, 
3/ členovia dozornej rady. 

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

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



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

v 

Clánok VII. 
Predstavenstvo 

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

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

a výročnú správu, návrh na vysporiadanie straty alebo rozdelenie zisku, návrh na zvýšenie 
alebo zníženie základného imania, návrh na zmenu stanov, 

41 najmenej raz do roka predkladá dozornej rade správu o zásadných zámeroch obchodného vedenia 
a o majetku spoločnosti, 

51 schvaľuje organizačný poriadok spoločnosti a zásady vnútorného riadenia spoločnosti, 
6/ schval'uje finančné a investičné plány spoločnosti, 
71 schval'uje tarifu mestskej hromadnej dopravy a smernice pre poskytovanie zamestnaneckých 

cestovných výhod, 
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, 

9/ určuje kompetencie, mzdu a mzdové podmienky výkonného riaditeľa, 
l 0/ vyhotovuje úplné znenie stanov po každej ich zmene, 
ll/ 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. 
Predstavenstvo je päťčlenné, funkčné obdobie predstavenstva je štyri roky. Je vytvárané 
predsedom, podpredsedom a ďalšími 3 členmi. Podpredsedu predstavenstva volí zo svojich členov 
predstavenstvo. 

Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 196 Obchodného zákonníka. 
Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnost' s náležitou starostlivosťou, ktorá 
zahŕňa povinnosť vykonávať ju 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 potrebná 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 podnikateľskej činnosti spoločnosti. 

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

rozdelenie zisku a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu, 



2/ zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na valnom zhromaždení navrhuje 
potrebné opatrenia, 

31 overuje postup vo veciach spoločnosti a je oprávnená nahliadať do účtovných dokladov, spisov 
a záznamov, týkajúcich sa činnosti spoločnosti, 

4/ schvaľuje obstarávanie investícií do 33 194,00 € vrátane, 
51 oboznamuje valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti. 

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 Obchodného zákonníka. 
Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, 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 uznášať, 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. 

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

" ClánokiX. 
Rezervný fond 

Spoločnosť vytvorila pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 4 701,00 €, čo tvorilo 10% 
základného imania. Tento rezervný fond bol použitý na úhradu straty. 

V prípade vytvorenia zisku je spoločnosť povinná tvoriť rezervný fond vo výške I 0% z čistého 
zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky 20% základného imania. 

" ClánokX. 
Ročná účtovná závierka, 

spôsob vysporiadania straty alebo rozdelenia zisku 

Po skončení účtovného obdobia /kalendárneho roku/, 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 

Zákládné 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 podl'a článku VI. týchto stanov. 
Návrh na doplnenie a zmenu stanov môže podať predstavenstvo podľa článku VII. týchto stanov. 
O doplnení a zmene stanov sa spisuje notárska zápisnica. 

Článok XIII. 
Zverejňovanie predpísaných skutočností 

Povinnosť zverejňovania údajov ustanovená zákonom je splnená ich zverejnením v Obchodnom 
vestníku. 

Ďalšie skutočnosti určené verejnosti a akcionárovi sa zverejňujú na úradnej tabuli spoločnosti 
a akcionára- mesta Prešov. 

V zmysle § 28a Obchodného zákonníka o zbierke listín budú všetky listiny uložené 
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov. 

Článok XIV. 
Podpisovanie za spoločnost' 

Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať najmenej dvaja členovia predstavenstva, 
pričom je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva. 

Delegovanie podpisových právomocí pre rutinnú administratívu a pod. môže určiť 

predstavenstvo v organizačnom poriadku. . 
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému 

menu spoločnosti, menu a funkcii, podpisujúci pripojí svoj vlastnoručný podpis. 

Článok XV. 
Záverečné ustanovenia 

V záležitostiach, ktoré nie sú upravené týmito stanovami platia ustanovenia Obchodného zákon-
níka. 

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

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účitmosť ich schválením valným zhromaždením. 

Stanovy schválené dňa 30. 11. 1995. Zmeny schválené na valných zhromaždeniach dňa 
18.12.1996, 17. 12.1997,27.05.1999,06~06.200~0~06.2001,1~06.2002,1& 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 ll. 02. 2009, v znení zmien 
a doplnkov schválených na valných zhromaždeniach dňa 02. 04. 2012, 08. 10. 2012, v znení 
zmien a doplnkov schválených rozhodnutím jediného al<cionára dňa 26. 02. 2015, dňa 
Ol. 07. 2015 a dňa 01. 10. 2015 

DOPRAVNÝ PODNIK 
mesta Prešov 

akciová spoločnosť 

Inr .. ~tc1· Janus 
preds.· ~edstavenstva 

Ing. 1\-tarta Kollárová, PhD. 
člen predstavenstva 

za predstavenstvo 


