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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v
znení neskorších predpisov žiada dozornú radu spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť (ďalej aj ako „DPMK“) o:

1.

uvedenie počtu vykonaných kontrol za roky 2020, 2019 a 2018, ktorých predmetom
bolo zisťovanie, či sa v zmysle bodu 2 § 197zákona č. 513/1991 (Obchodný
zákonník)podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi
predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia,

2.

predloženie všetkých zápisníc zo zasadaní dozornej rady DPMK, ktorých predmetom
bolo vykonávanie kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2020, 2019 a 2018,

3.

predloženie všetkých protokolov/výsledkov z vykonaných kontrol dozornej rady
DPMK za roky 2020, 2019 a 2018,

4.

predloženie spôsobu akým v prípade zistenia akéhokoľvek porušenia právnych
predpisov alebo podozrenia na porušenie právnych predpisov v DPMK následne
postupuje dozorná rada DPMK,

5.

predloženie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady DPMK.

Dôvodová správa
Podľa Obchodného zákonníka, dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva
a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
Podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý vykonával „Kontrolu pôsobnosti
dozorných rád vybraných právnických osôb“ istej samosprávy, preverením zápisníc zo zasadnutí
dozorných rád kontrolovaných subjektov vo väčšine prípadov zistil, že činnosť ich rád mala v
prevažnej miere informačný charakter, a to vo forme získavania informácií z vystúpení konateľov,
resp. riaditeľov. NKÚ boli často až dodatočne počas výkonu kontrol predkladané zápisy a záznamy o
vykonaných kontrolách dozornými radami, hoci táto kontrolná činnosť nebola zaznamenaná v
zápisniciach zo zasadnutí dozorných rád. Aj tento fakt poukázal na značne formálne vykonávanie
povinností zo strany dozorných rád.
Cieľom predkladaného materiálu je vyhnúť sa len čisto formálnemu fungovaniu dozornej
rady DPMK a aby plnila svoje zákonné povinnosti.
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