PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja

23. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 19.10.2020
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JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA
vedúca Odboru majetku a investícií
Úradu PSK

Spracoval:
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA
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Odporúča:
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Prerokované:
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Komisia správy majetku
V Prešove dňa 06.10.2020

Návrh na uznesenie:
- v prílohe

NÁVRH
na

uznesenie

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s §11 ods. 2, zákona NR SR č. 302/2001 Z.
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov, v súlade s §9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a v súlade §16 písm. a), b) „Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom PSK“ platnom znení

schvaľuje
zmenu Stanov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., IČO: 46 758 054, Nemocničná 7,
066 01 Humenné podľa predloženého návrhu.
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Dôvodová správa:
Materiál bol vypracovaný v súlade v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s §
9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v súlade § 10 ods. 6 písm. c) až f) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
PSK“ v platnom znení

Dňa 17.09.2020 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie spoločnosti Prešovské
zdravotníctvo, a.s., ktoré okrem iného prerokovalo aj požiadavku PSK na zmenu Stanov
spoločnosti tak, aby bol v Stanovách zakotvený nárok PSK na obsadenie jedného miesta
v predstavenstve a dvoch miest v dozornej rade spoločnosti. V skutočnosti sú pozície takto
obsadené: predseda PSK je členom predstavenstva a členmi dozornej rady sú MUDr. M.
Jakubov a MUDr. P. Slovík.
Predkladáme Stanovy s vyznačenými zmenami.
Podľa § 15 ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK:
Pri vykonávaní pôsobnosti valného zhromaždenia pri jednoosobovej obchodnej spoločnosti,
resp. pri hlasovaní na valnom zhromaždení u viacosobovej obchodnej spoločnosti, ktorej je
PSK spoločníkom alebo akcionárom je zástupca samosprávneho kraja viazaný rozhodnutím
zastupiteľstva PSK, v zmysle vyššie uvedeného, aj v otázkach týkajúcich sa:
a)
schvaľovania stanov a ich zmien,
Materiál bol prerokovaný Komisiou zdravotníctva pri Zastupiteľstve PSK , ktorá
zmenu Stanov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo , a.s. odporúča schváliť.
O zmene stanov sa bude hlasovať po prijatí uznesenia ZPSK pred notárom a zmena bude mať
formu notárskej zápisnice.

Prílohy k bodu:
1. Návrh Stanov
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