
                    POH, a.s. 
                           Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s. 
                                             Garážová 1, Prievidza 971 01 

                                             IČO 47 414 570, DIČ 2023854723,  

                                             IČ DPH SK202385423 
 

 

Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s., v skratke POH, a.s. so sídlom Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO 47 414  570, DIČ 2023854723 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Žilina, pobočka Prievidza –  2921900707/1100                                 IČ DPH SK2023854723 
Tel.:  0904 752 606 e-mail:  poh.prievidza@prievidza.sk                          

V Prievidzi dňa 28.03.2014 

mesto Prievidza 

971 01 Prievidza 

 

 
 

 

 

  

 

 

Vec : Správa o  výkone činností spoločnosti za rok 2013. 

 

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. Predmetom komisionárskej zmluvy v zmysle jej Čl. II. ods. 1 písm. e) bolo aj 

nakladanie s komunálnym odpadom, ktoré spoločnosť TEZAS zabezpečovala až do skončenia 

výpovednej doby, t.j. koniec roka 2013.  

 

Za účelom zabezpečenia služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom príslušný odborný 

útvar Mestského úradu realizoval verejné  obstarávanie na poskytnutie tejto služby. S procesom 

verejného obstarávania sú 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 bolo nevyhnutné pripraviť aj ďalšiu alternatívu zabezpečenia nakladania 

s komunálnym odpadom.  

     

Mesto Prievidza za účelom 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 týchto dôvodov rozhodlo 

paralelne pristúpiť k založeniu vlastnej obchodnej spoločnosti ako akciovej spoločnosti. Založenie 

akciovej spoločnosti POH, a.s. bolo schválené uznesením č. MsZ 295/13 zo dňa 30.07.2013, 

Obchodná spoločnosť mala najmä povinnosť zabezpečovať 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.  

 

Spoločnosť POH, a.s. bola založená dňa 3.9.2013 a zapísaná 17.09.2013, IČO 47 414 570, sídlo 

spoločnosti Garážová 1, Prievidza. Od svojho vzniku spoločnosť zabezpečovala úkony za účelom 

zabezpečenia komplexnej činnosti v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Prievidza. 

Boli to úkony bezprostredne súvisiace so vznikom obchodnej spoločnosti, a to najmä registrácie daň 

z príjmu, DPH a tiež registrácie súvisiace s odbornou činnosťou nakladania s komunálnym 

odpadom. Spoločnosť POH, a.s., ako  verejný obstarávateľ svoju činnosť a manažment sústredil 

predovšetkým na zabezpečenie nosných činností v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Na 

základe dostupných informácii bola spracovaná koncepcia potreby technického a personálneho 
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zabezpečenia spoločnosti a v súvislosti s tým boli spoločnosťou vyhlásené verejné obstarávania 

v nosných oblastiach a to najmä : 

 

- zneškodnenie a zhodnotenie komunálneho odpadu produkovaného z územia mesta Prievidza 

- prenájom zberových automobilov 

- nákup zberných nádob na komunálny odpad a triedený odpad 

- bol spracovaný zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z. na prevádzku zberného dvora odpadov 

Prievidza. 

 

Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s. od svojho vzniku a ani v súčasnosti nemá ani jedného 

zamestnanca a orgány spoločnosti predstavenstvo a dozorná rada, vykonávali svoju činnosť bez 

odmeny. Komplexná činnosť a prevádzka spoločnosti bola zabezpečovaná iba na úrovni jediného 

člena predstavenstva a niektorých odborných zamestnancov mesta Prievidza. 

 

Dňa 5.12.2013 bola uzavretá zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve so 

spoločnosťou T+T, a.s. a mestom Prievidza, ktorá bola uzavretá na základe výsledkov verejného 

obstarávania. V zmysle uzavretej zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve začala 

spoločnosť T+T, a.s vykonávať činnosť v oblasti odpadového hospodárstva (výmena zberných 

nádob, zber a prepravu komunálneho odpadu, prevádzku zberného dvora atď.). Z uvedeného dôvodu 

spoločnosť na základe pokynu ukončila vyhlásené verejné obstarávania v oblasti nakladania 

s komunálnym odpadom a súčasnosti je spoločnosť bez výkonu podnikateľskej činnosti v statickom 

a záložnom režime pre prípad potreby zabezpečenia komplexnej činnosti v oblasti nakladania 

s komunálnym odpadom v meste Prievidza. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností je možné konštatovať, že účel spoločnosti za ktorým bola 

založená je splnený a z uvedeného dôvodu podávam MsZ Prievidza návrh na zrušenie a likvidáciu 

obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s., sídlo spoločnosti Garážová 1, 

Prievidza IČO 47 414 570. 

 
   

 

 

 

____________________________ 

           JUDr. Róbert Pietrik 

         predstavenstvo POH, a.s. 
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Návrh na uznesenie 
 
Mestská rada  
 
I. berie na vedomie 
správu o  výkone činností obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s., 
IČO 47 414 570 za rok 2013; 
 
II.  odporúča – neodporúča 
schváliť zrušenie a likvidáciu obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, 
a.s., IČO 47 414 570. 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 
I.   berie na vedomie 
správu o  výkone činností obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s., 
IČO 47 414 570 za rok 2013; 
 
II. schvaľuje – neschvaľuje 
zrušenie a likvidáciu obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s., IČO 
47 414 570. 
 
 
 
 
 
V Prievidzi dňa 28.03.2014 
 
 
Vypracoval: JUDr. Róbert Pietrik 
 
Predkladá:  JUDr. Róbert Pietrik 
 

 

 


