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Mesto Trenčín je zakladateľom a jediným akcionárom spoločnosti Trenčianska 
parkovacia spoločnosť, a.s. 
 
Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach 
života obce, a je mu okrem iného vyhradené aj zakladať a zrušovať obchodné 
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich 
štatutárnych a kontrolných orgánov.  
 
 
Podľa Stanov spoločnosti platí, že:  
 
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej 
mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach  spoločnosti, pokiaľ nie sú 
vyhradené zákonom alebo týmito stanovami do pôsobnosti valného zhromaždenia 
alebo dozornej rady. Predstavenstvo sa skladá z troch členov.  
 
Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon 
pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.  
Dozorná rada má troch členov.  
 

 
Po voľbách do orgánov samosprávy obcí došlo k personálnym zmenám vo 
vedení mesta aj v zložení poslancov, a preto navrhujem, aby došlo k zmenám v 
obsadení postov v predstavenstve a dozornej rade  spoločnosti Trenčianska 
parkovacia spoločnosť, a.s.  
 
Dňa 31.01.2010 bolo spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. 
doručené vzdanie sa funkcie člena dozornej rady RNDr. Jozefa Mertana. Týmto 
dňom nastali v súlade so stanovami spoločnosti Trenčianska parkovacia 
spoločnosť, a.s. účinky vzdania sa funkcie.  
 
Vzhľadom ku skutočnosti, že Mesto Trenčín je jediným akcionárom spoločnosti 
Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s., vykonáva pôsobnosť valného 
zhromaždenia Mesto Trenčín, zastúpené primátorom mesta Trenčín. Jediný 
akcionár navrhuje za účelom riešenia vzniknutej situácie nasledovný postup:  

a) odvolať všetkých členov predstavenstva aj členov dozornej rady (s 
výnimkou RNDr. Mertana, nakoľko jemu funkcia zanikla vzdaním sa 
funkcie) a   

b) vymenovať nových členov predstavenstva aj dozornej rady.  
 

Odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady a vymenovanie nových 
členov bude vykonané písomným rozhodnutím jediného akcionára bezodkladne 
po schválení nových zástupcov Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 
Následne budú vykonané úkony potrebné k vykonaniu zmien v obchodnom 
registri.  
 
 
 
 



                      
Návrh na uznesenie:  
Mestské    zastupiteľstvo    v Trenčíne 
A: 

1. s ú h l a s í 
s odvolaním členov predstavenstva spoločnosti  Trenčianska parkovacia 
spoločnosť, a.s. Ing. Františka Orolína, Ing. Ladislava Petrtýla a Ing. Ivety 
Marčekovej  

2. s c h v a ľ u j e   
nasledovných zástupcov obce do predstavenstva spoločnosti Trenčianska 
parkovacia spoločnosť, a.s.: 

a) Ing. Jaroslav Pagáč 
b) Ing. Benjamím Lisáček 
c) Ing. Iveta Marčeková 

 pričom za predsedu predstavenstva schvaľuje Ing. Jaroslava Pagáča 
 
B: 

1. b e r i e    n a    v e d o m i e 
informáciu o vzdaní sa funkcie predsedu dozornej rady RNDr. Jozefa Mertana 

2. s ú h l a s í 
s odvolaním členov dozornej rady spoločnosti  Trenčianska parkovacia 
spoločnosť, a.s. JUDr. Jána Kanabu a Ing. Igora Kvasnicu, PhD.   

3. s c h v a ľ u j e  
nasledovných zástupcov obce do dozornej rady spoločnosti Trenčianska 
parkovacia spoločnosť, a.s.: 

a) JUDr. Ján Kanaba 
b) Doc. Ing. Oto Barborák CSc. 
c) PhDr. Leo Kužela 

pričom za predsedu dozornej rady schvaľuje JUDr. Jána Kanabu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


