
K bodu rokovania č.  

 
 

      
   

Spišská Nová Ves, 5. 5. 2017 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 9. 5. 2017 
 

PREDMET:   SCHVÁLENIE ZÁSTUPCU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES DO  

   ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 

   PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ , a.s. 
 

 

 

 

Predkladá:   Ing. Jela Bednárová, prednostka 

 

Spracoval: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia 

  

  

Prerokované: --------------- 

 

Dôvod predloženia: § 11 ods. 4 písm. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  

zriadení v znení neskorších predpisov,  čl. 6 písm. o) Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta v platnom  znení 

 

Prizvaný: ----- 

 

Podpisy:  

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

         

a) berie na vedomie 

návrh na schválenie zástupcu mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho orgánu obchodnej 

spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.  
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b) schvaľuje  

zvolenie primátora mesta Spišská Nová Ves za člena, a zároveň predsedu predstavenstva 

obchodnej spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Hraničná 662/17, 

058 89 Poprad, IČO: 36 485 250, v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

Dôvodová správa: 

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 

36 485 250 (ďalej len „PVS“),je v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) súkromnou 

akciovou spoločnosťou, kde je mesto Spišská Nová Ves jedným z akcionárov, a teda v zmysle 

ustanovení Obchodného zákonníka má právo podieľať sa na jej riadení a vykonávať všetky 

práva súvisiace s vlastníctvom akcií. Vzhľadom na túto skutočnosť bol dňa 17.10.2012 

primátor mesta Spišská Nová Ves, PhDr. Ján Volný, PhD. ustanovený za člena dozornej rady 

PVS.  

 

Dňa 03.05.2017 sa konalo zasadnutie dozornej rady PVS, ktorej ako najvyššiemu kontrolnému 

orgánu akciovej spoločnosti, bolo okrem iných kompetencií, v súlade so stanovami spoločnosti,  

zverené taktiež  oprávnenie voliť a odvolávať členov predstavenstva PVS, ako najvyššieho 

výkonného orgánu akciovej spoločnosti.  

 

Vzhľadom k tomu, že dvaja členovia predstavenstva dosiahli dôchodkový vek, dozorná rada 

prikročila k odvolaniu týchto členov, nominácií a voľbe nových členov predstavenstva.   

Nakoľko mesto Spišská Nová Ves je druhým najväčším akcionárom PVS, bol na návrh jedného 

z akcionárov, mestom Levoča, zastúpeným primátorom mesta PaedDr. Milanom Majeským, 

predložený písomný návrh na zvolenie PhDr. Jána Volného, PhD.  za člena, a zároveň predsedu 

predstavenstva PVS. Na základe uvedeného návrhu bol členmi dozornej rady  zvolený 

uznesením dozornej rady PVS, PhDr. Ján Volný, PhD. za člena a predsedu predstavenstva 

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.  

 

Nakoľko ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vyžadujú schválenie zástupcu 

mesta v riadiacom orgáne právnickej osoby, predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta 

Spišská Nová Ves tento bod programu na rokovanie.  


