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                                                        Materiál na rokovanie MsR d ňa 23.07.2013 
                                     MsZ dňa 30. 7. 2013 

 
Dôvodová správa 

k návrhu na založenie akciovej spolo čnosti mesta Prievidza  

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením č. 136/13 zo dňa  30.04.2013 schválilo 
vypovedanie Komisionárskej zmluvy zo dňa 01.10.2010 uzavretej s obchodnou 
spoločnosťou TEZAS, spol. s r.o. v znení všetkých jej doplnkov, a to k 31.12.2013 
v zmysle Čl. IV.  ods. 2 písm. b) zmluvy z dôvodu podstatného porušenia jej 
ustanovení zo strany komisionára, ktoré bolo konštatované v predloženej dôvodovej 
správe z kontroly na základe kontrolných zistení. Vypovedaním komisionárskej 
zmluvy končí aj platnosť Nájomnej zmluvy zo dňa 02.01.2002. Predmetom 
komisionárskej zmluvy v zmysle jej Čl. II. ods. 1 písm. e) bolo aj nakladanie 
s komunálnym odpadom, ktoré spoločnosť TEZAS zabezpečuje podľa terajšej 
komisionárskej zmluvy aj naďalej, až do skončenia výpovednej doby.  
 
V súčasnosti príslušný odborný útvar Mestského úradu finalizuje prípravu verejného  
obstarávania na poskytnutie služby v tejto oblasti. Tento proces verejného 
obstarávania bude prebiehať aj naďalej, sú s ním spojené možné rizika narušenia 
priebehu procesu verejného obstarávania (obštrukcie a revízne postupy zo strany 
uchádzačov a záujemcov), a teda následné znemožnenie uzavretia zmluvy v termíne 
do 31. 12. 2013, čo by narušilo kontinuitu zvozu komunálneho odpadu. Z tohto 
dôvodu je nevyhnutné pripraviť aj ďalšiu alternatívu zabezpečenia nakladania 
s komunálnym odpadom.  
     
Mesto Prievidza na účel zabezpečenia všetkých povinností nakladania 
s komunálnym odpadom a starostlivosti o majetok v danej oblasti vyplývajúcich 
najmä zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p. sa z tohto dôvodu rozhodlo súbežne pristúpiť k založeniu 
vlastnej obchodnej spoločnosti ako akciovej spoločnosti, ktorá by bola pripravená  
daný predmet verejného obstarávania plniť a zabezpečovať. Obchodná spoločnosť 
by zabezpečovala zákonnú povinnosť mesta v oblasti nakladania s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom ako zákonnú povinnosť stanovenú v § 4 
ods. 3 písm. g) zákona o obecnom zriadení. Ďalším dôvodom zámeru založenia 
vlastnej obchodnej spoločnosti mesta na zabezpečenie vyššie uvedených činností je 
splnenie účelu, ktorým je kontinuálny prechod hnuteľného a nehnuteľného majetku 
mesta a iných práv a povinností zo spoločnosti TEZAS s.r.o., ktoré vyplývajú 
z komisionárskej a nájomnej zmluvy, a to aj pre prípad neúspešného verejného 
obstarávania z dôvodu času, nehospodárnosti resp. neefektívnosti. Založenie 
vlastnej akciovej spoločnosti predstavuje výhodu aj z hľadiska aspektu 
ekonomického, keďže obchodná spoločnosť má z pohľadu daňového ale aj 
účtovného odlišné postavenie ako mesto. Zabezpečovanie nakladania 
s komunálnym odpadom ako jednej z verejnoprospešných služieb, ktoré je mesto 
povinné vykonávať, by malo prispieť k zvýšeniu kvality poskytovanej služby, nakoľko 
cieľom spoločnosti by mala byť predovšetkým jej kvalita a úroveň a nie miera zisku 
z tejto činnosti. Tento spôsob sa javí mestu ako hospodárnejší a efektívnejší, pričom 
aj prípadný zisk spoločnosti bude ziskom samotného mesta, ktoré ho bude môcť 
využiť na vykrytie iných netrhových činností, prípadne bude môcť byť použitý na iný 
účel zveľadenia majetku mesta. 
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Voľba právnej formy obchodnej spoločnosti ako akciovej spoločnosti sa navrhuje 
okrem iného aj z dôvodu prejaveného záujmu iných obcí z nášho regiónu, pretože 
táto forma poskytuje ďaleko lepšie možnosti spolupráce partnerov, umožňuje 
zvýšenie jej objemu a rozsahu, umožňuje poskytnutie lepších cenových relácií, ako aj 
lepších možností a výhodnejších podmienok pre prípad potenciálneho vstupu 
ďalšieho partnera do spoločnosti. 
 
Na základe oprávnení vyplývajúcich z § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom 
zriadení mesto Prievidza predkladá návrh, aby mestské zastupiteľstvo založilo 
akciovú spoločnosť podľa § 154 a nasl. Obchodného zákonníka takto: 
 
Zakladateľ - akcionár:  Mesto Prievidza 
Obchodné meno:    Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s.,  

(skratka POH, a.s.) 
Sídlo spoločnosti:    Garážová 1, Prievidza 971 01 
Hlavný predmet podnikania:  Nakladanie s komunálnym odpadom  

(podnikanie v oblasti nakladania s iným ako 
s nebezpečným odpadom, podnikanie v oblasti 
nakladania s nebezpečným odpadom) 

Základné imanie spoločnosti:  25 000€ (nepeňažný, resp. peňažný vklad  
alebo kombinácia) 

Orgány spoločnosti:  
Valné zhromaždenie:  primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková 
Predstavenstvo:   JUDr. Róbert Pietrik 

 Dozorná rada:   trojčlenná v zložení Bc. Roman Hlaváč - predseda 
           Ing. Zuzana Lukáčová 
        Katarína Vráblová 
 
 

Návrh na uznesenie 

 
Mestská rada  
 
I. berie na vedomie  
návrh mesta Prievidza na založenie obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové 
hospodárstvo, a.s. (skratka POH, a.s.) 
 
II.  odporú ča – neodporú ča 
schváliť založenie obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s. 
(skratka POH, a.s.), podľa § 154 a nasl. Obchodného zákonníka: 
 
Zakladateľ - akcionár:  Mesto Prievidza 
Obchodné meno:    Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s.,  

(skratka POH, a.s.) 
Sídlo spoločnosti:    Garážová 1, Prievidza 971 01 
Hlavný predmet podnikania:  Nakladanie s komunálnym odpadom  

(podnikanie v oblasti nakladania s iným ako 
s nebezpečným odpadom, podnikanie v oblasti 
nakladania s nebezpečným odpadom) 
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Základné imanie spoločnosti:  25 000€ (nepeňažný, resp. peňažný vklad  
alebo kombinácia) 

Orgány spoločnosti:  
Valné zhromaždenie:  primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková 
Predstavenstvo:   JUDr. Róbert Pietrik 

 Dozorná rada:   trojčlenná v zložení Bc. Roman Hlaváč - predseda 
           Ing. Zuzana Lukáčová 
        Katarína Vráblová 
 
 
 

Mestské zastupite ľstvo 
 
I.   berie na vedomie 
návrh mesta Prievidza na založenie obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové 
hospodárstvo, a.s. skratka (POH, a.s.) 
 
II. schva ľuje – neschva ľuje 
založenie obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s. skratka 
(POH, a.s.), podľa § 154 a nasl. Obchodného zákonníka: 
Zakladateľ - akcionár:  Mesto Prievidza 
Obchodné meno:    Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s.,  

(skratka POH, a.s.) 
Sídlo spoločnosti:    Garážová 1, Prievidza 971 01 
Hlavný predmet podnikania:  Nakladanie s komunálnym odpadom  

(podnikanie v oblasti nakladania s iným ako 
s nebezpečným odpadom, podnikanie v oblasti 
nakladania s nebezpečným odpadom) 

Základné imanie spoločnosti:  25 000€ (nepeňažný, resp. peňažný vklad  
alebo kombinácia) 

Orgány spoločnosti:  
Valné zhromaždenie:  primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková 
Predstavenstvo:   JUDr. Róbert Pietrik 

 Dozorná rada:   trojčlenná v zložení Bc. Roman Hlaváč - predseda 
           Ing. Zuzana Lukáčová 
        Katarína Vráblová 
 
 
 
 
 
V Prievidzi dňa 22.07.2013 
 
 
Vypracoval: JUDr. Róbert Pietrik 
 
Predkladá:  JUDr. Róbert Pietrik 

 
 
 


