Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 30. júla 2020
číslo: 427
Personálne zmeny v orgánoch obchodnej 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 31.07.2020 rozhodlo:
A. odvoláva
z funkcie člena predstavenstva spoločnosti
- Mgr. Marcela Čopa
- Ing. Jozefa Oberuča
B. menuje
do funkcie člena predstavenstva
- Ing. Romana Danka
- Emila Štofča, Dipl. Mgmt.
C. určuje
za predsedu predstavenstva spoločnosti
- Ing. Vladimíra Padyšáka

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. 427 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:
Zo záverov kontroly zameranej na dodržanie postupov pri verejnom obstarávaní v Dopravnom
podniku mesta Košice, akciová spoločnosť (ďalej len DPMK) vykonanej poverenými
zamestnancami referátu auditu a kontrolingu Magistrátu mesta Košice vyplynuli kontrolné
zistenia o porušení zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorých bolo podané trestné
oznámenie na Generálnu prokuratúru SR.
Výkonné vedenie DPMK je povinné pri zabezpečovaní činnosti vo verejnom záujme v MHD
všetok majetok spoločnosti zveľaďovať a používať všetky právne prostriedky na jeho
hospodárne a efektívne využívanie, preto do doby, kým Generálnou prokuratúrou SR nebude
potvrdené, že výkonné vedenie DPMK postupovalo pri výkone svojich funkcií vo vzťahu
k realizovanému verejnému obstarávaniu v súlade s platnou legislatívou, nie je v záujme mesta
Košice určiť za predsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Padyšáka.

V Košiciach dňa 10.08.2020

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

