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Dôvodová správa:    
 
 V zmysle stanov PVS, a.s. môže byť členom dozornej rady len štatutárny orgán mesta. 
 
 V kontexte uvedeného bola s účinnosťou od 08. 06. 2018 do Dozornej rady PVS, a.s. 
zvolená JUDr. Lýdia Budziňáková. Jej voľbu za člena Dozornej rady PVS, a.s. schválilo 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči uznesením číslo 36/8 dňa 20. 03. 2018. 
 
 S účinnosťou od 06. 12. 2018 JUDr. Lýdii Budziňákovej zanikol status štatutárneho 
orgánu mesta – skončením zastupovania podľa ustanovenia § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Od tohto dňa získal zložením sľubu 
status štatutárneho orgánu mesta zvolený primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA. 
 
 Na základe týchto skutočností je potrebné, aby Valné zhromaždenie PVS, a.s. 
odvolalo z funkcie člena dozornej rady JUDr. Lýdiu Budziňákovú a zvolilo za člena dozornej 
rady Ing. Miroslava Vilkovského, MBA. 
 

Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov mesta do 
štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností založených mestom. 
 
 Predkladáme návrh na schválenie odvolania JUDr. Lýdie Budziňákovej z funkcie 
člena dozornej rady a predkladáme informáciu o voľbe Ing. Miroslava Vilkovského, MBA za 
člena dozornej rady. Mesto Levoča podá žiadosť PVS, a.s. o vykonanie týchto úkonov. 
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Návrh predkladateľa na uznesenie:    
I. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje odvolanie JUDr. Lýdie Budziňákovej z funkcie 
člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 
36485250 so sídlom Hraničná 662/17, Poprad. 
T: 31. 12. 2018                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                Mgr. Nikolaj Kučka 
                 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči berie na vedomie voľbu Ing. Miroslava Vilkovského, MBA, 
primátora mesta Levoča ako zástupcu mesta Levoča v Dozornej rade obchodnej spoločnosti 
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36485250 so sídlom Hraničná 662/17, 
Poprad. 
T: 31. 12. 2018                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                Mgr. Nikolaj Kučka 
 
                             
Na vedomie:    primátor mesta 

zástupca primátora mesta 
prednosta mestského úradu 

    hlavná kontrolórka mesta 
                                          právny útvar mestského úradu  
                                                     
 
 
 

V Levoči:    13. 12. 2018   


