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Návrh na 

UZNESENIE 

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

finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 

dňa: 22.02.2016 číslo: /2016 

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

berie na vedomie použitie fondu rozvoja na zníženie straty, zníženie základného 
imania, zmenu Stanov a vyhotovenie úplného znenia Zakladatel'skej listiny 
akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. 

a odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov 

Schváliť 

1. Použitie fondu rozvoja akciovej spoločnosti Technické služby mesta 
Prešov, a. s. vo výške 75 877,75 € na zníženie straty spoločnosti. 

2. Návrh na zníženie základného imania akciovej spoločnosti Technické 
služby mesta Prešov, a. s. o čiastku ~01 201,24 € t.j. z hodnoty 694 252,51 € 
na hodnotu 393 051,27 €, a to výlučne na účely krytia straty spoločnosti 

Alternatíva 1.: znížením menovitej hodnoty akcií 

Alternatíva 2.: vzatím z obehu určitého počtu akcií 
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úplného zmenia zakladatel'skej listiny akciovej spoločnosti 
Technické služby mesta Prešov, a. s. 

3. Návrh na zmenu Stanov akciovej spoločnosti Technické služby mesta 
Prešov, a. s. nasledovne: 

Článok 3 Predmet podnikania sa mení tak, že sa rozširuje o nasledovné 
činnosti: 

činnosť odborného lesného hospodára 
zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu 
reprodukčného materiálu lesných drevín 
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 
sprostredkovatel'ská činnosť v oblasti služieb 
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských akcií 
výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika, kamenárstvo. 

V Článku 1 O Predstavenstvo bode 2/ sa mení znenie štvrtej vety tak, že jej 
znenie je nasledovné: 

Predstavenstvo sa schádza na spoločné rokovania minimálne 1 krát mesačne. 

4. Návrh na vyhotovenie úplného znenia Zakladatel'skej listiny spoločnosti 

a poveruje primátorku mesta Prešov Ing. Andreu Turčanovú 

prijať rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti Technické služby mesta 
Prešov, a. s., vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti o použití 
fondu rozvoja na zníženie straty, znížení základného imania spoločnosti na účely krytia 
straty spoločnosti a o zmene Stanov a vyhotovení úplného znenia Zakladateľskej listiny 
spoločnosti. 
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Dôvodová správa 

Spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a. s. (ďalej len "spoločnost"') sa 
obrátila na Mesto Prešov s návrhom na vysporiadanie neuhradenej straty minulých 
období spoločnosti, ktorá k mesiacu júl 2015 predstavuje hodnotu - 377 078,99 €, a to 
nasledovným spôsobom: 

a) použitím fondu rozvoja spoločnosti, ktorý bol vytvorený zo zisku spoločnosti za 
rok 201 O vo výške 75 877,75 € na zníženie straty spoločnosti, a to v plnej výške, 

b) znížením základného imania spoločnosti o čiastku 301 201,24 € t.j. z hodnoty 
694 252,51 € na hodnotu 393 051,27 €, a to výlučne na účely krytia straty 
spoločnosti (Príloha č. 1 ). 

Predmetný návrh na vysporiadanie neuhradenej straty minulých období 
spoločnosti bol schválený dňa 19.8.2015 Predstavenstvom spoločnosti (Príloha č. 2) 
a následne dňa 5.11.2015 Dozornou radou spoločnosti (Príloha č. 3), a to z dôvodu 
odstránenia možného rizika nesplnenia kritérií finančného zdravia spoločnosti pri 
žiadostiach o finančné prostriedky z fondov EU. 

V danom prípade pôjde o spôsob nominálneho zníženia základného imania 
spoločnosti, ktorého dôvodom je vzniknutá strata spoločnosti. Spoločnosť pri tomto 
spôsobe zníženia základného imania nevypláca zdroje získané znížením základného 
imania akcionárom, ale ich použije v spoločnosti na krytie straty. Právna úprava 
pripúšťa dva spôsoby realizácie zníženia základného imania spoločnosti, a to: 

1. znížením menovitej hodnoty akcií, 
2. vzatím určitého počtu akcií z obehu. 

Nakol'ko akcie sú zaknihované a nie sú v listinnej podobe, predstavenstvo následne po 
schválení zníženia základného imania spoločnosti valným zhromaždením spoločnosti 
Uediným akcionárom): 

v prípade zníženia menovitej hodnoty zaknihovaných akcií predstavenstvo 
vykoná zmenu zápisu o výške ich hodnoty v evidencii cenných papierov 
v Centrálnom depozitári cenných papierov v súlade so zákonom o cenných 
papieroch, 
v prípade vzatia z obehu určitého počtu zaknihovaných akcií predstavenstvo 
vykoná zmenu zrušením v evidencii cenných papierov v súlade so zákonom 
o cenných papieroch (Príloha č. 4). 

Rozhodnutie o znížení základného imania sa podl'a § 173 ods. 2 Obchodného 
zákonníka súčasne považuje za zmenu stanov spoločnosti, preto sa nevyžaduje, aby 
valné zhromaždenie o zmene stanov, ku ktorej dochádza v dôsledku rozhodnutia 
o znížení základného imania, rozhodovalo samostatne. Predstavenstvo je podl'a § 173 
ods. 3 Obchodného zákonníka povinné bez zbytočného odkladu vyhotoviť úplné znenie 
stanov. 

Spoločnosť sa ďalej obrátila na jediného akcionára so žiadosťou o schválenie 
návrhu na zmenu Stanov spoločnosti spočívajúcu v rozšírení predmetu podnikania 
spoločnosti a vyhotovenie úplného znenia Zakladatel'skej listiny spoločnosti listom zo 
dňa 5.2.2016 (Príloha č. 5 a Príloha č. 6). Predstavenstvo spoločnosti túto požiadavku 
schválilo Uznesením č. 21/2016 a Uznesením č. 22/2016 prijatými hlasovaním per 
rollam dňa 5.2.2016 (Príloha č. 7). 



9 NÁVRH 
Vydanie: 

na schválenie použitia fondu rozvoja na zníženie straty, 
zníženia základného imania, zmeny Stanov a vyhotovenia 

Strana 
Mesto Prešov úplného znenia Zakladatel'skej listiny akciovej spoločnosti 2/2 

Technické služby mesta Prešov, a. s. 

Na základe vyss1e uvedených skutočností 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. 
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MESTO FRt.ŠOV Mestský úrad v Prašove í 1 Mesto Prešov 
Čfi!O spisu: .l Registr. zoaeka: 

Znak a lehota 

Do~lo: 1 o -09- 2015 uloženia: 

Prno hy: l Vybavuje: 

Evidenčné čfslo došlej pošty: 1214('(; l 2:J 1S 
~----~~-.. =--~ .... , ... ,.,..>!f.._,._,.._..~,_ ' 

Váš list číslo /zo dňa Naše číslo Vybavuje 

1254/2015 Ing. Milan Toth 

Vec 
Návrh na vysporiadanie straty minulých období 

Jediný akcionár spoločnosti 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Kontakt 

051/7711708 

Prešov 

9.9.2015 

Predstavenstvo spoločnosti Technické služby mesta Prešov na svojom rokovaní dňa 
19.08.2015 schválilo návrh na vysporiadanie straty minulých období a to úpravou stavov na 
účtoch vlastného imania (účtovných skupín 41, 42). 

Spoločnosť Technické služby mesta Prešov a.s. bola v roku 1996 založená transformáciou 
rozpočtovej organizácie na akciovú spoločnosť a od vzniku bola zc.ťažená stratou vo výške 
333 991,32 €. Táto skutočnosť nepriaznivo ovplyvňuje pohľad na našu spoločnosť pri 
hodnotení jej "zdravia" a môže byť príčinou neúspechu ohľadom žiadostí o fmancovanie zo 
štátnych, resp. európskych zdrojov získavania úverov a pod. 

Za účelom odstránenia tohto stavu, navrhuje predstavenstvo spoločnosti vysporiadať 

stratu minulých období (účet 42) doporučeným postupom v zmysle Obchodného zákonníka, 
a to zúčtovaním fondu tvoreného zo zisku a tiež znížením základného imania (účet 41 ). 
Podrobnosti uvádzame v prílohe. 

Po zohľadnení právnych požiadaviek, smerujúcich k predmetnému úkonu a ich 
zabezpečení, čo oznámime listom, požiadame jediného akcionára o stanovenie termínu 
zasadnutia Valného zhromaždenia. 

S pozdravom 

Príloha: 
Návrh na likvidáciu neuhradenej straty minulých rokov 

Ing. Mhan Toth 
člen predstavenstva 
a výkonný riaditeľ spoločnosti. 
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Návrh na likvidáciu neuhradenej straty minulých období v spoločnosti TSmP a.s. 

Právomoc rozhodovať o úhrade straty patrí podl'a § 187 ods. l. Zákona 51311991 Zb. - Obchodného 
zákonníka do pôsobnosti valného zhromaždenia. 

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o úhrade straty nasledujúcimi spôsobmi: 

l. použitím: ostatných, kapitálových fondov alebo fondov zo zisku tvoriacich vlastné imanie 
spoločnosti, 

2.z nížením základného imania. 

Spoločnosť Technické služby mesta Prešov účtuje fond tvorený zo zisku, tzv. fond rozvoja- ktorý bol 
vytvorený zo zisku spoločnosti za rok 2010 vo výške 75 877,75 €. Spoločnosť týmto krokom riešila 
vytvorenie vlastného zdroja krytia na investície, ktorý by použila v prípade, že by mesto Prešov 
plánovanú i~vestíciu (vozidlo na zber odpadu) nepovolilo. V súčasnosti tento zdroj stráca na 
významnosti~, pretože jediný akcionár predpokladá rozvoj spoločnosti zo zdrojov vytvorených 
vlastnou prevádzkovou činnosťou. 

Návrh spôsobu úhrady straty spoločnosti: 

K 07/2015 predstavuje neuhradená strata spoločnosti hodnotu - 377.078,99 €. 

al použiť fonp rozvoja v plnej výške. 
Pri použití foijdu rozvoja na jej zníženie by bola hodnota straty znížená na 301.20 l ,24€. 

,l 

b/ použiť možnosť znížiť základné imanie 
Pri znížení základného imania o 301 201,24 € bude neuhradená strata minulých období zlikvidovaná. 
Základné imanie spoločnosti po znížení straty bude 393.051,27 €. 

Ing. Milan Toth 
člen predstavenstva 
a výkonný riaditel' spoločnosti 



Váš list číslo/zo dňa 
1-

Vec: 

o zdravé 
mesto 

Naše číslo 
/2015 

Vybavuje 
Ing. Peter Makara 

Mesto Prešov 
Mgr. Nataša Abed 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
ul.Hlavná 73 
080 06 Prešov 

Kontakt 
051/77 117 08 

Prešov 
02.12.2015 

Informácia o vzniku straty, evidovanej na účte 429-Neuhradená strata minulých rokov 
v účtovníctve spoločnosti Technické služby mesta Prešov a.s. 

Na základe Vašej mailovej požiadavky posielame nasledujúce vyjadrenie: 
Spoločnosť vykazuje stratu od svojho vzniku, v roku 1996 v súvahe k 31.12.199~ je uvedená na 
riadku 78 -Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia v hodnote 333 991,32€ (IO 061 
822,38Sk). 
V období rokov 1997 až 2007 spoločnosť vyprodukovala zisk vo výške 309 531 ,98€ 
V roku došlo k úprave metodiky pri účtovaní nájmu za hrobové miesta- čo malo za následok 
účtovanie straty vo výške 487 470,58€ 
V období 20 ll až 2014 spoločnosť hospodárila so ziskom, ktorý bol účtovaný v celkovej výške 
172 167,58€. Súčasne boli v tomto období účtované účtovné prípady vzťahujúce sa na minulé 
obdobia, t.j. v celkovej výške strata 37 316,65€. 

Vlastné hospodárenie spoločnosti: 
Obdobie 1997 - 2007: zisk 
Obdobie 2009 oprava metodiky: strata 
Obdobie 2011 -2014: zisk 
Obdobie 2010-2014 dodatočné účtovanie minulých období: strata 

309 531,98 
- 487 470,58 

172167,58 
- 37 316,65 

Výsledok z vlastného hospodárenia: strata 

Strata pri založení 
Konečný stav na účte 429: strata 

Ing. Peter Makara 
vedúci ekonomického oddelenia 

Bajkalskú 33 
080 O l Prešov 
Tel.: 051/77 117 08 
FAX: 051/74 947 52 

rc:~o: 317 !89 14 
!Č: DPI! SK 2020520656 
VLJB banka 327572/0200 
UniCredit Bank Slovakia a. s :l OS982XOOO; l l l l 

-43 087,67 

- 333 991,32 
-377 078,99 

Ing. Milan Toth 
výkonný riadiclel' 

assist-d'!Stn[L~h Spolnčnnsť zapi,an:l v OR 
11'\1'\\jSJ!li'Jih Okresného súdu Pn:šoY. 

odd. Sa. Vloi:ka číslo 252/1' 
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-- SÚVAIH V PLNOU ROZSAHU K 31.12.1996 

,- ·r 

o zn. At:TIVA lti sl V bežnom účto~ obdob{ 

l r.l Brutto l 
B b l t l 1 ! 

l l 
AKT (VA CELKOM '-•·' ·' ::•.:1 11 - ~: :;. 36254327.63 

A. Poh!'ad:ívl:y za upís·n vlastné imanie ! 21 ,. 0.00 
; 

"l l .. 

8. ·Stále aktíva ::·:L 3!· . .:..:, 26431132.69 

. -·· 

W~hmotný investičný majeto~ 

. js.!.Í~-: Zriaďovacie výdavky . · 

l.. 2. _ Ile hmotné výs l. výskw. a obd. či most i 
·- 3. Software . :·: :,· · · 

4. Oceni teľné práva· 

5. Iný nehmotný investičný majeto~ 

6; Wedokončené nehmotné investície 

7. Poskytnuté predd. r~ nehm. inv. majetok 

B. I L · . Kmotný investičný mjetd:. 

B. I I. 1. Pozerrky 

2. Budovy, haly a stavby 

3. Stroje, prístr.,zariad.,dopr.pr.,inv. 

4. Pestovateľské celky trvalých porastov 

5. Základné stádo a tainé lVieratá 

6. Iný hmotný investičný majetok 

l 51:-,:·) 
l 61: :~;_. 
l···?f_!\; 
l S!• .. : 
l 9j 
l tOl .. 
l 111 
l l 

::~ l 12j. ô'. 
i j 
l 

l 131 
l 14j 
l 15j 

l 161 

l t7j 
l 181 

7. Nedokončené hmotné investície l 191 
8. Poskytnuté predd. na hmotný inv. majetok l 201 

· 9. fl:>ravná pol oika k nadobudr .... 't..:r.i.l .najetl:u l 211 

lB. III. Finančné investície l 221 

67980.00 

32480.00 

0.00 
35500.00 

0.00 

0.00 

0.00 

o.ou 

26363152.69 

8319795.00 
14E.96246.00 

2105078.00 

0.00 
0.00 

1042033.69 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

r · 1 1 
-~~.III.ľ.Pod.cer'i1é pap. a vH. v podn. s rolh. vpl.l 231 0.00 

2.Pod.cemé pup. a vi: l. v podn. s podst.vpl.j 241 :. --~· · .: r .. ;. 0.00 · 
3.ostatné investičné cerr.é papiere a vklady l 251· .:•'·"'' ·;,·.:_·'.•'0.00 · ::_ 

~erekcia l 
2 l 

1424130.74 

0.00 

1368630.84 

9653.00 

4612.00 
0.00 

5041.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

1358977.34 

0.00 
152929.15 . 
164015.00 

0.00 
0.00 

1042033.69 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
. 0.00 

' 0.00 -·· 
4.Pôfičl:y pochíl:001 v skupine l 26j'·'.':·: ,·;:,:;;, .0.00 ... ·· ·~ 0.00 

i 
L 

S.Iné finančné investície l 271·- rip·:;;·:·~·:; .'o.oo ... · 

lC. Ctležné aktíva l za~ c~~ _; 9734447.94 

l C. I. Z;isoby :. :. l 291 .: ~,.. 1816098.74 

r ' l l 
C.I. L "'ateriál .. , ·l 3D l·',., i.>tt719448.74 

2. llcdol:ončcn;i výroba a polotovary ··1 31j· '< ~ .- :\;c. ·, · 0.00 
3. \lýrob~y l 321 0.00 
ii. Zvieratá l 33j 1675 .. 00 

l 34j 94975.00 

6. Poskytnuté prcddavk.y n.a liÍscby l 3SI o.oo 
i ; 

C. I I. Ol hodobé pohľ nd!ivky l 361 0.00 
l 

C. Ir .1. Pohľodóvky z. obchodnCho styku l 371 0.00 
2. Pohl'odóYky voči ~poloéník001 o z.drulcniu l 331 0.00 

----------------------------4-----------

.. 0.00 !_~ 

55499.90 

. 0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

tl.OO 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

l 

l 
lletto l 

3 ! 
34830196.89 

0.00 

25062501.85 l 
53327.00 

27868.00 
0.00 

30459.00 
0.00 
0.00 

0.00 
o. oo 

25004174.85 

8319795.00 
14743316.85 
1941063.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.ou 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

967894S.04 l 
1816098.74 l 
171944E..74 

0.00 
0.00 

1675.00 
94975.00 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 l 
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l:•IO~· l r.j Brutto t:orel:.cio Netto 

(l b icl 2 3 
~; la .---------------+-!-----.1.-----J_------L c 3. Pohľodflvky v pochiloch s rothod. vplyvom l 391 

4. Pohľodóvky v podniloch s podstat. vplyvom l 401 
5. Iné pohľodávk.y l 411 

t::rótl:odobé pohľodávky l 421 

j c.III.1.Pohl'odóvk.y ~ obchodného styk.u l 431 
2.Pohľodávky voči spoločníkom a tdruieniu l 441: 

. 3.Sociálne tabczpečenie l 451:1 :.::: 
4.štát • daňové pohfadávky l 46l!l.:;~; 

, S.štát • odložená daňová ~ľaäávk.a l 471!;.:.:•.: 
6.Pohľadilvky v podnikoch· s rozhod •. vplyvom l t.al•:.;•;: 

. ?.Pohľadávky v podnikoch s podstat. vplyvom l 491-~ ·~;:: 
s:·tn6 pohl'adávky :. l SOI9.i'O 

lc.tV; . Finančný majetok· z~:s1t~.·,o 

1-·521~~-<·· 
'1:.531-~.55 

. 'l 

! C.IV.1; Peniaz.e 
j 2 ;,: Účty v bankách 

.. -. ~ .- Krátkodobý finančný majetoK l 54l~;.~•:i 

·. Ostatné aktíva • prechodné účty aktfv l SSI' 

0.00 
0.00 
0.00 

571t.a73.70 

569%04.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

15069.70 

2203475.50 

165330.95 
2038144.55 

0.00 

88747.00 

0.00 0.00' 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

55499.90 5659373.80 

55499.90 5644304. 10 : 
0.00 0.00 l 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 15069.70 

0.00 2203475.50' 

0.00 165330.95 
0.00 2038144.55 
0.00 0.00 

0.00 88747.00 : iD. 
~----------------------------------r-;------------------------------------l 

1 l D.l. 

~ l 1 l O.I •• 
l 2. 

l 3. 
: D. Il. 
l 

časové rozlišenie 

WákladÝ budúc1ch.Období 

Pri jmy budúc i ch období 

Kurz.ové roz.diely aktívne 
Dohadné účty aktívne 

Kontrolný súčet {1 až 60) 

--~---~-----·---

l 561 

l .s7p 
l 58! 

l S9j 

l 60j 

18881 

88747.00 0.00 88747.00 

B8747 .oo _9.00 88747.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 

145017310.52 5696522.96 139320737.56 
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l r .j 
l a b l c l 5 

l 

l l 
PAS(VA CElKOM l 611 

A. Vl ostné imanie l 621--

l l 

A. l. ZliUO<hé imanie l 631 
i 

A.l.1. Z:iki!Khé i11100ie l 64! 
2. Vlastné akcie l 6~1 

l 

A. I l. (opitálové -foódy ! 66; 
l 

A.II.1. Emisné ážio l 671 
2. Ostatné kapitálové fondy l 681 
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku l 69j 
4. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastínj 70j 

l _L 

j A.III. Fondy zo zisku l 711 

A.IIr.1.Zákonný rezervný fond l 721 
2.Hedeliteľný fond l 731 
3.štatutárne a ostatné fondy l 741 

l 

A.IY. Hospodársky výsledok. mirulých rokov l 75j 

i Nerozdelený Í A.IV.1. 

i 2. Neuhradená 
zisl: mirutých rokov l 761 

strata minulých rokov l 77J 

A. V. Hospodársky 

B. Cudz ie zdro 

B. (. Rezervy 

B. I. 1. Rezervy zák 

2. Rezerva na 

3. Ostatné rez 

výsl. bežného účtovného e>OO. l 78J 
l 

je l 791 

o mé 
kurzové straty 

ervy 

l 80J 

l B .ll. Dlhodobé zá väuy l 641 

l 

l 

B.li.t. Záväz~y voč i podnilom s rozhod. vplyvom - l asj 
i podnikom s podstat. vplyvcxn l Ml 2. Záväzky VDČ 

3.. Dlhodobé pr i ja té preddavky j ·a?j 
1,. Emitóvané d lhopisy I'·BBI 

Zl!lef\Íy na úhrad:J l -a9j 
á Íávazky . l -9ú l 

5. Dlhodobé 
6. Iná dlhociob 

B. ll l. l::rátkodobé :l_!) 1·91 l 
·.1-. 

B.!Il. 1.Záväz~y z obétiodného s tyl u ;_ 1 ' j'9z! 
l 93j 
l 94! 
l 95J 
l 96J 

-

B. IV. 

2. Záviizky voč 

3.Zóvtizky voč 

4.Záväáy zo 

i spol očníkcn a zdruieniu 
i z~stnancm 

S.štát • d;:iio 
soc i á l neho zabezpečen i a 

vé zóviizky a dotácie 
!ený dllňový ZĎviiwl 6.Št6t • odlo 

7.Ziiviizky VOČ 

8.Záviizky voč 

9 .Iné záviizky 

Bor.lové úvc 

Bankové úvc 

i podni kom s rozhod. vp l yvorn 
i podnil:ro s pocl!:tat. vplyvoo 

ry a výpc:rnoci 

ry dlhodobé 

l 97] 
l 98J 

l 991 
j100! 

I101J 

l 102\ 

.-

- ,. 

34830196.89 

- 14393133.62 

20915000 .oo 

20915000.00 

0.00 

1240000.00 l 
0.00 l 

1240000.00 

0.00 l 
0.00 ! 

2299961 • oo l 
' l 

2299961.00 l - ·-

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

·10061SZ2.33 ! 
l 

20033$60.67 
; 

1800000.00 

1&JOOOO.OO 
0.00 
0.00 

29962W .87 

0.00 i 
l 

0.00 l 0.00 i 
0.00 l 0.00 l '2"7%2W -87 l 

15237350.80 

4972898.98 

0.00 

705272.00 

. 356;?{)9. oo 
9066053.04 

0.00 
0.00 

0.00 

136917.75 

0.00 

0.00 l a. rv. 1. 

-------------------------------------------------
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2. 
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l i C.ll. 

ľ A ~ l V A 

b 

Bdn(o IJ;,,V. ové úvery 

l:r~tk<>dobC f in:>nčne výpuroci 

Ost:>tne p;,5iv~ • pr~ch~ účty p~~iv 

C:lsove rotlišcnic 

Vyo~vly budúcich obdobi 
Výnosy b<.Jdúcich obdobi 
(urzové rotdi~ly p~si~ 
Doh~ účty pasívne 

(ontrolné číslo sučot (61 ai 110) 

IC,.,, ';t;..v " Ve !ru~" ul t ovr1o" 'OOobt 

l r .l 
l c l 

l lOJI 0.00 

11()1.1 0.00 

110~1 ~03497 .60 

jl06l 62243.10 

l 

1107! 62243.10 
j10Jll 0.00 

l lO? l 0.00 

11101 341254.50 

l 

Im l 149()[, 1355.44 



C ~~.r.~ a zdravé 
mesto 

.,._,,, 
-

Technické služby mesta 

lit. 
Výpis uznesenia 

predstavenstva spoločnosti Technických služieb mesta Prešov, a. s. 
zo zasadnutia konaného dňa 19.8.2015 

Uznesenie č. 70/2015 (Riešenie neuhradenej straty z minulých období) 
Predstavenstvo spoločnosti TSmP, a.s., 
ukladá výkonnému riaditeľovi spoločnosti 
predložiť jedinému akcionárovi obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s., 
Mestu Prešov, žiadosť o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti 
Teclmické služby mesta Prešov, a.s., s cieľom vyrovnať neuhradené straty minulých rokov, 
nasledujúcim spôsobom: 
aJ zúčtovaním fondu rozvoja, evidovaného v účtovníctve Teclmických služieb mesta Prešov a.s., 
v plnej výške, t.j. vyrovnanie straty vo výške 75.877,75 €, 
bi znížením základného imania akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s., na 
hodnotu 393.051,27 €, t.j. úplné vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov v celkovej 
výške 301.201,24 €. 
Hlasovalo: 5 
za: 5 proti: O zdržal sa hlasovania: O 

Správnosť potvrdzuje 

Ing. Richard Drutarovský 
predseda predstavenstva 

Rozdeľovník 

RNDr. Tamara Paulovičová, poverená výkonom timkcie YEO 
Kušníriková Anna, sekretariát 

Bajkalskú 33 
080 Ol l'rdm 
Tel.: 051177 l 17 O~ 
FAX: 051/74 947 52 

Jé'O: 317 189 14 
IC DPH: SK 2020520656 
VÚB hanka: 327572;02[10 
Uniľredit Bank Slol'akia ;l.s .l OS%2WOiJ: ll ll 

assistťa t:=;mp.sk 
ww\\·.tsmp.sk 

Spoločnosť zapísaná ' OR 
UkrcsnCiu.J súdu P1c~uv. 
odd. Sa. Vfpí.ka cisln 252/1' 



~-,<t.ó o zdravé 
mesto 

Výpis uznesenia 
dozornej rady spoločnosti Technických služieb mesta Prešov, a. s. 

zo zasadnutia konaného dňa 5.11.2015 

Uznesenie č. 9/5.11.2015 
Dozorná rada TSmP,a.s. 
prerokovala a doporučuje vysporiadanie neuhradenej straty minulých období z dôvodu 
odstránenie možného rizika nesplnenia kritérií finančného zdravia spoločnosti pri žiadostiach 
o fmančné prostriedky z fondov EU a to spôsobom, ktoré na rokovaní dňa 19.8.2015 schválilo 
predstavenstvo obchodnej spoločnosti TSmP, a. s. 
al zúčtovaním fondu rozvoja, evidovaného v účtovníctve Technických služieb mesta Prešov a.s., 
v plnej výške, t.j. vyrovnanie straty vo výške 75.877,75 €, 
b/ znížením základného imania akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s., na 
hodnotu 393.051,27 €, t.j. úplné vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov v celkovej 
výške 301.201,24 €. Tento návrh predstavenstvo spoločnosti schválilo prijatím Uznesenie č. 

70/2015 zo dňa 19.8.2015. 

Hlasovalo: 3 
za: 3 proti: O zdržal sa hlasovania: O 

V Prešove dňa 5.11.2015 

Zapísala: 

p. Peter Klesík, člen dozornej rady TSmP, a.s ... 

Za správnosť: 

Ing. Ľudovít Malaga 
predseda dozornej rady 

Bajkalská 33 
080 Ol Prešov 
TeL: 051177 l 17 08 
FAX: 051/74 947 52 

IČ0:31718914 
IČ DPH: SK 2020520656 
VÚB banka: 327572/0200 
UniCredit Bank Slovakia a. s.: 108982800011111 

----·············· 

·······''"~·········r····· 

assistl{i'tsmp.sk 
www.tsmp.sk 

Spoločnost zapísaná v OR 
Okresného súdu Prešov, 
odd. Sa, Vložka číslo 252/P 

( 
,_,! 



a zdravé 
mesto 
~-

-

Technické služby mesta 

lift 
Mest o Prešov 
Jediný akcionár TSmP a.s. 
Ing. Andrea Turčanová, primátor 
Mestský úrad v Prešove 

Váš list číslo/zo dňa 
1-

Vec 

Naše číslo 
1452/2015 

Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Vybavuje 
RNDr. T.Paulovičová 

Kontakt 
051/77 167 06 

Návrh na vysporiadanie straty minulých období- doplnenie 

Prešov 
9.11.2015 

Na základe Vášho písomného dožiadandia zo dňa 9.10.2015, pod číslom 14715/2015, Vám 
k žiadosti č. 1254/2015 zasielame doplňujúce údaje: 

l. stanovisko dozornej rady spoločnosti tvorí prílohu listu, 

2. proces zníženia základného imania: 
- dôvod a účel zníženia Zl: krytie strát spoločnosti, 
-rozsah zníženia Zl: zníženie základného imania z hodnoty 694.252,51 € o čiastku 301.201,24 
€, základné imanie bude po znížení evidované v účtovníctve spoločnosti vo výške 393.051,27 €, 
-spôsob, ako vykonať zníženie Zl: znížením menovitej hodnoty akcií (vykoná sa zmenou zápisu 
o výške ich hodnoty v evidencii cenných papierov - v Centrálnom depozitári cenných papierov 
CDCP) alebo vzatím z obehu určitého počtu akcií (vykoná sa zrušením v evidencii cenných 
papierov), rozhodnutie o spôsobe musí vykonať akcionár, 
- spôsob použitia zdrojov získaných znížením Zl: účtovným zápisom - preúčtovaním voči 
neuhradenej strate minulých období, evidovanej v účtovných knihách spoločnosti TSmP a.s., 
- lehota na predloženie akcií: vzhľadom na skutočnosť, že akcie sú zaknihované a nie sú 
v listinnej podobe, nepredkladajú sa ale robí sa zápis do evidencie cenných papierov. 

!l c '1 
! 

TECHNICKÉ SLUZBY 
mesta Prešov, a.s. 

S pozdravom 

Príloha: 
Stanovisko Dozornej rady TSmP a.s. 

Bajkalská 33 
080 O l Prešov 
Tel.:051/7711708 
FAX: 051!74 947 52 

IČ0:31718914 
IC DPH: SK 2020520656 
VÚB banka: 327572/0200 
UniCredit Bank Slovakia a. s.: l 089828000/1111 

BaJkalská 33 
080 01 PREŠOV !~) 

Ing.Milan Toth, 
predseda predstavenstva 
a výkonný riaditeľ spoločnosti 

assistw tsmp.sk 
www.tsmp.sk 

Spoločnost" zapísaná v OR 
Okresného súdu Prešov. 
odd. Sa. Vložka číslo 252/P 



Váš list číslo /zo dňa 

Vec 

.• ,,_, :::1 zdrove 
mesto 

Naše číslo 

247 /2016 

Žiadost' o vvdanie rozhodnutia 

Vybavuje 

Ing. Milan To th 

i 

Mesto Prešov 
Jediný akcionár spoločnosti 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Kontakt 

051 /7711708 

-

Prešov 

5.2.2016 

Na základe uznesenia predstavenstva obchodnej spoločnosti TSmP, a.s., prijatého dňa 
5.2.2016 pod č. 21/2016, po odporúčaní Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o. 
Dolný Kubín, vo vzťahu k problematike obchodného mena uvedeného v Zakladateľskej 
listine zo dňa 30.11.2005 a reálne zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov 
je potrebné zosúladiť obchodné meno spoločnosti s OR SR a oficiálne uskutočniť zmenu 
obchodného mena spoločnosti a to z Technické služby mesta Prešov a.s. na Technické služby 
mesta Prešov, a.s. Vás žiadame o vydanie rozhodnutia s cieľom zosúladenia názvu obchodnej 
spoločnosti TSmP, a.s. Tento stav je od vzniku akciovej spoločnosti. 

Zároveň Vás žiadame, na základe uznesenia č. 22/2016, prijatého dňa 5.2.2016 
predstavenstvom obchodnej spoločnosti TSmP, a.s. o vydanie rozhodnutia k rozšíreniu 
predmetu podnikania spoločnosti TSmP, a.s.(rozpis je v priloženom uznesení) a o vydanie 
úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti v súlade s platnými Stanovami spoločnosti. 

Ďakujeme, s pozdravom 

Príloha 
Uznesenia predstavenstva č. 21/2016 a 22/2016 

Ing. Milan To th 
predseda predstavenstva 
a výkonný riaditeľ spoločnosti 

Na vedomie: ; . / 
M-PO, Mgr. Nataša Abed, Odbor správy majetku mesta, Oddelenie mestského majetku / 

l 



Technické služby mesta Prešov, a.s. ul. Bajkalská 33, 080 Ol Prešov 

Stanovy 
akciovej spoločnosti 

(úplné znenie) 

zo dňa 30. novembra 1995 
doplnené dodatkom zo dňa 31.7.1997 
doplnené dodatlmm zo dňa 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 dňa 9.10.2003 
doplnené rozhodnutím predstavenstva a.s. zo dlía 6.5.2009 
doplnené r·ozhodnutím valného zhromaždenia a. s. zo dňa 25.09.2012 
doplnené rozhodnutún valného zhromaždenia a. s. zo dňa 29.10.2012 
doplnené rozhodnutím jediného akciomh·a a. s. zo dňa 31.3.2015 
doplnené rozhodnutím jediného akcionára a.s. zo dňa 1.7.2015 
doplnené rozhodnutím jediného akcionára a.s. zo dňa 1.7.2015 
doplnené rozhodnutím Jediného akcionára a.s. zo dňa 1.10.2015 s účinnosťou od 
29.9.2015 

Za správnosť úplného znenia stanov: 

V Prdove dl'ia 7.10.2015 

Jng. M1JaÍ1 Toth 
predseda predstavenstva 

H:CiiNICKE SLUŽBY 
mesta Pre!;ov 

. Bajkalská 'r-<~·s. 
080 01 PREŠOV f?J 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 
č len predstavenstva 

p ·\, ..... ' 



Článok l 
Založenie spoločnosti 

l) Tieto stanovy upravuJu právne pomery akciovej spoločnosti, ktorá bola založená 
zakladateľskou listinou dňa 30.11.1995. 

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

Článok 2 
Názov, sídlo a doba trvania spoločnosti 

l) Obchodné meno : 

2) Sídlo spoločnosti : 

Technické služby mesta Prešov, a.s. 
l ďalej len "spoločnost"'/. 
Prešov, Bajlcalská 33 

Článok3 
Predmet podnikania 

ll Predmetom /činnosti! podnikania spoločnosti je 

nakladanie s odpadnú 
pohrebníctvo- pohrebná služba, včítanie prepravy zosnulých 
prevádzkovanie cintorínov 
cestná nákladná doprava 
zámočníctvo 

kovoo brábanie 
klampiarstvo 
vodo inštalatérstvo 
stolárstvo, výroba stavebno-stolárska a tesárska 
murárstvo 
údržba a oprava motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov 
výroba cementového tovaru, umelého kameňa a spracovanie prírodného kameúa 
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 nehnuteľností 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 

2 



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 veci 
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. 

Článok 4 
Doba trvania spoločnosti 

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

Článolc. 5 
Záldadné imanie 

Základné imanie spoločností bude predstavovať 694.252,51 O €, slovami 
Šesťstodeväťdesiatštyritisícdvestopäťdesiatdva euro päťdesiatjeden centov 

Článok 6 
Akcie 

ll Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté do 20.915 akcií. 
2/ Bude vydaných 20.915 akcií na meno. 
3/ Jedna akcia bude mať menovitú hodnotu 33,194 €. 
4/ Akcie budú voľne obchodovateľné a zaknihované v stredisku cenných papierov 
v Bratislave. 

Článok 7 
Obligácie 

Na základe rozhodnutia valného ?Jrromaždenia môže spoločnosť vydávať dlhopisy až 
do výšky jednej polovice svojho základného imania. 

ll Orgány spoločnosti tvoria : 

Článok 8 
Orgány spoločnosti 
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a/ valné zhromaždenie, 
b/ predstavenstvo, 
cl dozorná rada, 
dl výkonný riaditeľ 

2/ Za činnosť v orgánoch spoločnosti patrí ich členom odmena l tantiéma/, ktorej výšku určuje 
valné zhromaždenie pri schvaľovaní ročnej účtovnej závierky. 

Článok 9 
Valné zhromaždenie 

ll Valné zlu·omaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a uskutočňuje sa ako riadne a alebo 
mimoriadne. 

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

al zmena stanov 
b/ zvýšenie a zníženie základného imania, 
cl zrušenie spoločnosti, 
dl voľba a odvolanie členov predstavenstva, 
e/ voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti, okrem členov volených 
zamestnancami, 
ff schvaľovanie podielu /tantiem/ členom predstavenstva a dozornej rady na zisku 
spoločnosti, 

gi schválenie ročnej účtovnej uzávierky a rozhodovanie o rozdelení zisku spoločnosti, 
prípadne úJu·ady strát, 
hl rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú 
do pôsobnosti valného zhromaždenia, 
il rozhodovanie o vytvorení fondov spoločnosti, 
j/ schvaľovanie volebného poriadku pre voľbu členov dozornej rady volených 
zamestnancami spo lačnosti, 
kl rozhodovanie o vydaní dlhopisov, 
ll rozhodnutie o rozdelení zlúčení alebo splynutí spoločnosti, 
ml schvaľovanie strednodobého a dlhodobého plánu rozvoja spoločností, 

3/ 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 zJu·omaždenie zvoláva predstavenstvo alebo dozorná rada: 
a/ ak to považuje za potrebné, 
b/ na základe žiadosti akcionárov, ktorých akcie predstavujú aspoň desatinu 
základného kapitálu. 

51 Na valnom zhromaždení patrí každému akcionárovi toľko hlasov, koľko predstavuje 
nominálna hodnota všetkých jeho akcií, delená 33,194. 
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61 Na valnom zhromaždení sa hlasuje pomocou hlasovacích lístkov, kde je uvedené 
množstvo akcií akcionára a počet jeho hlasov. Hlasovanie sa robí odovzdávaním hlasovacieho 
Hstka. 

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 zisťujú 
zvolení skrutátori a oznamujú ho predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Po 
zistení výsledku hlasovania sa vracajú hlasovacie lístky akcionárom na ďalšie hlasovanie. 
O procedurálnych otázkach možno hlasovať aklamáciou, ak s tým súhlasia všetci pritomní. 

8/ Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ktorí majú 
hlasovacie právo, s výnimkou prípadov, kedy obchodný zákonník vyžaduje kvalifikovanú 
väčšinu. 

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

Článok 10 
Predstavenstvo 

1/ Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Pokiaľ nie je ustanovené 
inak, platia pre jeho činnosť ustanovenia Obchodného zákonníka. 

-1 4Á'f n~~"tG Ne 
2/ Predstavenstvo je 5 členné. Je tvárané predsedom, podpredsedom a ďalšími j členmi. 
Podpredsedu predstavenstva volí z vojich členov predstavenstvo. Predstavenstvo sa schádza 
na spoločné rokovania minimálne z ~ }RJ cirtí. O konaní predstavenstva sa spisuje zápis, 
ktorý podpisuje predseda a zvoleny zapisovateľ. Predstavenstvo je uznášania schopné, ak je 
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Na platné uznesenie je potrebná 
nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov. 

3/ V nevyhnutných prípadoch, ktoré neznesú odklad, moze predseda alebo podpredseda 
vydať uznesenie predstavenstva per rollam, na základe predchádzajúcej písomnej alebo 
ďalekopisnej otázky u všetkých ostatných členov predstavenstva. S takýmto spôsobom 
hlasovania musia súhlasiť všetci členovia predstavenstva. Hlasujúci sa v takom prípade 
považujú za prítomných. Na schôdzí predstavenstva sa s poradným hlasom zúčastňujú aj 
prokuristi spoločnosti, ak bolí ustanovení a výkonný riaditeľ. 

4/ Členovia predstavenstva sú volení valným zhromaždením. O každom 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. 

51 Funkčné obdobie predstavenstva je. štyri roky, neskončí však skôr1 kým nebude zvolené 
nové predstavenstvo, maximálne však 5 rokov. 

6/ Pokiaľ neklesne počet členov predstavenstva na polovicu, moze byť predstavenstvo 
doplnené kooptáciou. Nasledujúce valné zhromaždenie buď kooptáciu schváli, alebo zvolí 
iného člena predstavenstva. 
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7 l Okrem právomoci 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 spoločnosti. 

8/ Predstavenstvo spoločnosti môže za podmienok, ktoré ustanoví valné zhromaždenie, 
rozhodnúť o zvýšení základného imania spoločnosti podľa zákona, najviac však o jednu 
tretinu. 

9/ Správy o podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a JeJ obchodnej politike 
predkladá predstavenstvo na výročnom valnom zhromaždení. 

Článok ll 
Dozorná ľada 

1/ Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti, ktorému patrí právo dohliadať na 
činnosť predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Pre čilll1osť 
dozornej rady platia, ak nie je ďalej ustanovené inak, ustanovenia Obchodného zákonníka. 

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

3/ Členom dozornej rady môže byt' len osoba viac ako 23 ročná, odborne spôsobilá, pokia!' 
nebola trestaná za majetkový trestný čin. 

4/ Dozorná rada je povinná preskúmať účtovnú závierku a vyjadriť sa k výročnej správe 
o hospodárení spoločnosti za uplynulý rok, ktorú predkladá predstavenstvo valnému 
zhromaždeniu. Za tým účelom je predstavenstvo povitmé 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. 

51 Dozorná rada má právo pozastaviť výkon uznesenia predstavenstva, ak si myslí, že 
porušuje právne predpisy alebo záujmy spoločnosti. V takom pdpade je povinná zvolať 
mimoriadne valné zlu·omaždenie a predložiť mu uznesenie predstavenstva na rozhodnutie., 
Tým 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 spo lačnosti. 

61 Rokovanie dozornej rady zvoláva jej predseda z vlastného podnetu alebo na žiadosť 
valného zhromaždenia. Ten 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. Dozorná rada je schopná sa platne uznášať, ak je 
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prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné uzneseme Je potrebná nadpolovičná 
väčšina hlasov všetkých členov. 

Článok 12 
Výkonný riaditel' 

ll Výkonný riaditeľ je výkonným orgánom spoločnosti, ktorý je menovaný a odvolávaný 
predstavenstvom 

21 Výk01mý riaditeľ 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, ktorú na neho predstavenstvo prenieslo, 
ff vykonávať pôsobnosť, ktorá je nevyhnutná na splnenie úloh spoločnosti v rámci 
všeobecne záväzných právnych predpisov a organizačného poriadku spoločnosti. 

41 Výkotmý riaditeľ je členom a zárovei'í predsedom pr-edstavenstva a zodpovedá 
predstavenstvu za ekonomické, prevádzkové, obchodné, technické a personálne záležitosti 
spoločnosti. 

Článok 13 
Vnútomá organizačná štruktúra a vnútropodnikové hospodárenie 

11 Vnútornú organizačnú štruktúru spoločnosti upraví organizačný poriadok. Organizačný 
poriadok schvaľuje predstavenstvo spoločnosti na základe návrhu výkonného riaditeľa a po 
vyjadrení dozornej rady. 

2/ Vnútropodnikové hospodárenie sa riadi vnútropodnikovými pravidlami, ktoré zostavuje 
predstavenstvo a schvaľuje valné zhromaždenie po vyjadrení stanoviska dozomej rady. 

Článok 14 
Rezervný fond 

Il Spoločnosť vytvára pri založení rezervný fond vo výške l O % hodnoty základného 
imania, a to vo forme emisného ážia. 

2/ Fond sa dopÍňa ročne čiastkou vo výške 1 O % z čistého zisku do doby, kým výška 
rezervného fondu dosiahne hodnotu 20 % základného imania. 
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3/ O použití prostriedkov z rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo spoločnosti. Je však 
povinné do 5 dní informovať 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. 

2/ 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, príp. ako naložiť s utrpenou stratou. 

3/ 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 zlrromaždenie 
na jej prejednanie najneskôr do dvoch mesiacov. Ak valné zhromaždenie bilanciu schváli, 
udelí predstavenstvu absolutórium uznesením, že spoločnosť nemá voc1 členom 

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

4/ 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 spoločnosti a ročnej časti zisku, ktorá má byť rozdelená 
medzi akcionárov. 

51 Valné zhromaždenie moze 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 

ll Základné imanie možno zvyšovať a znižovať všetkými 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. 

2/ Pri zvyšovani základného imania upisovaním nových akcií majú doterajší akcionári 
predkupné právo na upisovanie akcii. 

3/ Výzvu, aby akcionári predložili v určenej lehote svoje akcie za účelom výmeny, 
vyznačenia zníženia alebo zvýšenia ŕch menovitej hodnoty alebo stiahnutia z obehu, uverejní 
predstavenstvo v Hospodárskych novinách a majiteľov akcií na meno upovedomí 
doporučeným listom. 
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Článok 17 
Zaväzovanie spoločnosti 

ll Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať najmenej dvaja členovia 
predstavenstva, pričom je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu predstavenstva 
a jedného člena predstavenstva. Výkonný riaditeľ koná a podpisuje v rozsahu týchto stanov 
a plnej moci udelenej predstavenstvom. 

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

Čhinol{ 18 
Záverečné ustanovenia 

1/ Vzťahy neupravené v stanovách sa riadia ustanoveniami Obch. zákonníka. 

2/ Tieto stanovy možno zmeniť alebo doplniť iba rozhodnutím valného zhromaždenia. 

3/ Návrh zmien a doplnkov môže navrlmúť predštavenstvo, dozorná rada a akcionár. 

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

V Prešove di'ía 30. novembra 1995 

za zakladateľa: 

Ing. Juraj Kopčák 
primátor mesta Prešov 
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éidé a zdravé 
mesto 

Výpis uznesení 
predstavenstva spoločnosti Technických služieb mesta Prešov, a. s. 

prijatých hlasovaním per rollam dňa 5.2.2016 

Uznesenie č.2112016 (Zosúladenie názvu spoločnosti v OR SR so Zakladatel'skou listinou 
TSmP, a.s.) 
Predstavenstvo TSmP, a.s. 
ukladá výkonnému riaditeľovi spoločnosti 

l. požiadať jediného akcionára obchodnej spoločnosti TSmP, a.s. o vydanie rozhodnutia v 
zmysle Stanov spoločnosti a platnej legislatívy, s cieľom zosúladenia názvu obchodnej 
spoločnosti, 

2. zabezpečiť zosúladenie názvu v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov 
a v Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov s názvom spoločnosti tak, ako je uvedený v 
Zakladateľskej listine t.j. Technické služby mesta Prešov, akciová spoločnosť. 

Uznesenie č.22/2016 (Rozšírenie predmetu činnosti TSmP, a.s.) 

Predstavenstvo TSmP, a.s. 

l. schvaľuje 
rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti TSmP, a. s. o činnosti : 

- činnosť odborného lesného hospodára, 
- zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu 
lesných drevín, 
-opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, 
-sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských akcií, 
-výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika, Kamenárstvo. 

2. berie na vedomie 
aktualizáciu údajov obchodnej spoločnosti TSmP, a.s. v Živnostenskom registri Okresného úradu 
v Prešove spoločnosti TSmP, a.s., v rámci: 

a/ 16. Služby pre osobnú hygienu, zrušiť prevádzkareň Prešov, Kpt. Jaroša- automat, 

b/ 21. Správa trhovísk, premenovať prevádzkareľi 080 Ol Prešov, Baštova na 080 Ol Prešov, 
Weberova. 

Bajkalská 33 
080 Ol Prešov 
Tei.:051/7711708 
FAX: 051/74 947 52 

IČ0:31718914 
IČ DPH: SK 2020520656 
VÚB banka: 327572/0200 
UníCred.it Bank Slovakia a. s.: 1089828000:1111 

assistiG'tsmp.sk 
www.tsmp.sk 

Spoločnosť zapísaná v OR 
Okresného súdu Prešov, 
odd. Sa. Vložka číslo 252/P 



Čisté a zdravé 
mesto 

3 . ukladá výkonnému riaditel'ovi spoločnosti 

a/ požiadať jediného akcionára obchodnej spoločnosti TSmP, a. s. v zmysle Stanov spoločnosti a 
platnej legislatívy o vydanie rozhodnutia k rozšíreniu predmetu podnikania spoločnosti TSmP, 
a.s. (o činnosti schválené predstavenstvom spoločnosti TSmP, a.s.) a o vydanie úplného znenia 
zakladateľskej listiny spoločnosti v súlade so stanovami spoločnosti, 

b/ zabezpečiť aktualizáciu údajov obchodnej spoločnosti TSmP, a. s. v Živnostenskom registri 
Okresného úradu v Prešove a to zrušením prevádzkarne Prešov, Kpt. Jaroša- automat a 
premenovaním prevádzkarne 080 Ol Prešov, Baštova na 080 Ol Prešov, Weberova. 

V Prešove dňa 5.2.2016 

Správnosť výpisu overil a potvrdzuje: 

Ing. Milan Toth 
predseda predstavenstva 

Rozdeľovník: 

Jediný akcionár obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., vykonávajúci 
pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, 
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