
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

zo dňa 28. mája 2020    číslo: 388 

 

Voľba člena štatutárneho orgánu v spoločnosti DPMK, a.s. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach  

podľa § 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

predpisov, § 12 písm. d) Štatútu mesta Košice a príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka  

 

v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 

043 29 Košice, IČO: 31701914, v ktorej mesto Košice ako jediný akcionár vykonáva 

pôsobnosť valného zhromaždenia, s účinnosťou ku dňu 01.06.2020 rozhodlo:  

 

A. konštatuje, 

že prerokovaním bodu č. 13 s názvom „Informácia o výsledku výberového konania a voľba 

člena štatutárneho orgánu v spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť“ 

na XII. zasadnutí MZ dňa 21.02.2020 a schválením uznesenia, bolo splnené uznesenie MZ  

č. 9 zo dňa 10.12.2018; 
 
B. odvoláva 

z funkcie člena predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Ing. Vladimíra Padyšáka; 
 
C. menuje 

do funkcie člena predstavenstva Ing. Vladimíra Padyšáka; 
 
D. určuje 

za generálneho riaditeľa spoločnosti Ing. Vladimíra Padyšáka; 
 
E. žiada 

a) generálneho riaditeľa predložiť na rokovanie samosprávnych orgánov mesta Košice 

prepracovaný dokument „Stratégia rozvoja podniku 2020 - 2023“, ktorým sa prezentoval 

na verejnom a neverejnom vypočutí výberového konania, doplnený o reálne skutočnosti 

a strategické plány organizácie v termíne do 3 mesiacov od menovania do funkcie, 

b) generálneho riaditeľa predložiť na rokovanie samosprávnych orgánov mesta Košice 

informáciu „Odpočet plnenia stratégie“ v termíne od menovania do funkcie, vždy 

po ukončení každého pol roka.“ 

 

 

  Ing. Jaroslav Polaček 

  primátor mesta Košice 

  Podpísal dňa: - 

 

 

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop 
 
 Mgr. Matej Čontofalský 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 
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Odôvodnenie nepodpísania uznesenia mestského zastupiteľstva: 

 

Primátor mesta Košice nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva č. 388 v súlade s § 13 

ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preto je 

výkon uznesenia pozastavený. Nepodpísanie uznesenia zdôvodňuje nasledovne: 

 

Poverený generálny riaditeľ Dopravného podniku mesta Košice, a.s. nezvláda manažérske 

povinnosti generálneho riaditeľa týkajúce sa najmä zabezpečovania verejného obstarávania 

v zmysle platnej legislatívy a efektívneho riadenia spoločnosti.  

 

Z uvedeného dôvodu mesto Košice poverilo zamestnancov referátu auditu a kontrolingu  

na vykonanie kontroly finančných operácií vo viacerých oblastiach činnosti Dopravného 

podniku mesta Košice, a.s.. Kontrola je v záverečnom štádiu, a preto je nevyhnutné z hľadiska 

ochrany majetkových záujmov mesta Košice ako jediného akcionára Dopravného podniku 

mesta Košice, a.s. počkať na výsledky kontroly pred vymenovaním Ing. Vladimíra Padyšáka 

do funkcie generálneho riaditeľa a súčasne člena predstavenstva Dopravného podniku mesta 

Košice, a.s.. Orgány mesta Košice, teda aj mestské zastupiteľstvo aj primátor, ale aj 

organizácie obce sú povinné majetok mesta zveľaďovať a používať všetky právne prostriedky 

na ochranu majetku mesta. Za situácie, kedy výsledky kontroly poskytnú informácie o tom, či 

riadenie Dopravného podniku mesta Košice, a.s., Ing. Vladimírom Padyšákom je v súlade 

s touto povinnosťou, nie je v záujme mesta Košice vymenovať Ing Vladimíra Padyšáka 

do funkcie generálneho riaditeľa a súčasne člena predstavenstva Dopravného podniku mesta 

Košice, a.s. pred tým, než budú mať orgány mesta k dispozícii kontrolné zistenia. 

 

 

V Košiciach dňa 08.06.2020 

 

 

 

 

  Ing. Jaroslav Polaček 

  primátor mesta Košice 

 


