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1. Dôvodová správa

Rozhodnutím jediného spoločníka Mesta Poprad zo dňa 26. 10. 2015, vykonávajúceho v súlade
s ustanovením § 132 zákona č.  513/1991 Zb.  Obchodný zákonník  v platnom znení  (ďalej  len
„Obchodný  zákonník“)  pôsobnosť  valného  zhromaždenia  obchodnej  spoločnosti  TV  Poprad,
s.r.o., bol podľa § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka odvolaný Gejza Skokan z funkcie
štatutárneho orgánu (konateľa) spoločnosti s účinnosťou k 15. 12. 2015.

Mesto Poprad dňa 29. 10. 2015 na svojom webovom sídle www.poprad.sk a následne v novinách
POPRAD-noviny  občanov  mesta  a  vo  vysielaní  TV  Poprad  vyhlásilo  výberové  konanie  na
obsadenie funkcie štatutárneho orgánu (konateľa) obchodnej spoločnosti TV Poprad, s.r.o. (ďalej
len  “výberové  konanie“).  Uzávierka  podávania  prihlášok  do  výberového  konania  bola  dňa
20. 11. 2015 do 12.00 hod..

Mesto Poprad zriadilo výberovú komisiu dňa 20. 11. 2015. Otváranie obálok sa uskutočnilo dňa
25.  11.  2015  o 13.00  hod.  Členovia  výberovej  komisie  doručené  obálky  skontrolovali
a konštatovali,  že  sú  zalepené  v neporušených  obaloch.  Po  otvorení  obálok  zistili,  že  do
výberového  konania  boli  doručené  tri  prihlášky  nasledovných  uchádzačov  –  Mgr.  Radoslava
Novotná, Mgr. Róbert Merva a Ing. Imrich Body. 

Výberové konanie  sa uskutočnilo  dňa 10. 12. 2015 o 11.00 hod. v zasadačke MsÚ Poprad na
I.  poschodí.  Na výberové konanie  boli  pozvaní všetci traja  prihlásení  uchádzači.  Z toho dvaja
uchádzači boli vyzvaní na predloženie súhlasu uchádzača so spracovaním osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa aktuálne platnej legislatívy,  t. j.  zákona č.  122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Výberového
konania sa zúčastnili  2 uchádzači.  Členovia výberovej komisie  Ing. Jozef Švagerko, Mgr. Igor
Wzoš,  Ing.  Róbert  Bujalka,  JUDr.  Mária  Dideková  a Mgr.  Stanislav  Spišiak  hodnotili  dvoch
uchádzačov. Pri hodnotení odpovedí jednotlivých  prihlásených uchádzačov na položené otázky
stanovili  jednotliví  členovia  vlastné bodové ohodnotenie  každého uchádzača.  Po sčítaní  bodov
a vyhodnotení  výsledkov  výberového  konania  zostavila  výberová  komisia  poradie  úspešnosti
uchádzačov. Výberová komisia predkladá toto poradie uchádzačov:
1. Mgr. Róbert Merva,
2. Ing. Imrich Body.

Podľa §  11 ods.  4  písm.  l)  zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v platnom znení  do
rozhodovacej pôsobnosti Mestského zastupiteľstva mesta Poprad patrí schvaľovanie zástupcov do
štatutárnych orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta Poprad.

Na základe vyššie uvedeného v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení  v platnom  znení  predkladáme  Mestskému  zastupiteľstvu  mesta  Poprad  návrh  na
schválenie  Mgr.  Róberta Mervu, bytom Nový Smokovec 25, 062 01 Vysoké Tatry do funkcie
štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti TV Poprad, s.r.o. s účinnosťou od 16. 12. 2015.



2. Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

berie na vedomie 

informáciu  o  odvolaní  zástupcu  Mesta  Poprad  Gejza  Skokana  z  funkcie  štatutárneho  orgánu
obchodnej spoločnosti TV Poprad, s.r.o. s účinnosťou k 15. 12. 2015

schvaľuje 

zástupcu Mesta Poprad do funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti TV Poprad, s.r.o.
Mgr. Róberta Mervu s účinnosťou od 16. 12. 2015.


