
,,Návrh“

Dodatku č. 3
VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉHO  NARIADENIA  MČ  KOŠICE – KAVEČANY č. 11
o zásadách hospodárenia s majetkom MČ Košice – Kavečany

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Kavečany v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. g/ a § 6 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ust. § 14 ods. 3  písm. a/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov na základe ust. § 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení neskorších  predpisov schválilo dňa 10.12.2020 pod uznesením číslo..........  




    Dodatok č. 3
VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉHO  NARIADENIA  MČ  KOŠICE – KAVEČANY č. 11
o zásadách hospodárenia s majetkom MČ Košice - Kavečany



Dopĺňa sa § 14a, ktorý znie :
§ 14a
  Spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov

MČ Košice - Kavečany hospodári a nakladá s cennými papiermi, ktoré nadobudla:
majetkovým vstupom do kapitálovej spoločnosti,
kúpou cenných papierov,
na základe platných právnych predpisov.
O majetkovom vstupe do kapitálovej spoločnosti rozhoduje zastupiteľstvo § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 361990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
	Zastupiteľstvo schvaľuje vydávanie, prevod a nadobudnutie cenných papierov podľa osobitného predpisu zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
	MČ Košice - Kavečany môže poveriť právnickú alebo fyzickú osobu oprávnenú emitovať cenné papiere, sprostredkovaním emisie cenných papierov napr. komunálnych obligácií. Emisiu cenných papierov a jej výšku schvaľuje zastupiteľstvo.
	V prípade, že MČ Košice - Kavečany vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v právnických osobách založených MČ Košice - Kavečany alebo v ktorých má MČ Košice - Kavečany postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom, vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za MČ Košice - Kavečany  starosta MČ Košice - Kavečany  samostatne, pokiaľ nie je v týchto zásadách ustanovené inak.
Na výkon práv MČ Košice - Kavečany starostom MČ Košice - Kavečany podľa bodu 5 § 14a sa vyžaduje predchádzajúce schválenie miestneho zastupiteľstvom  v prípadoch:

schvaľovania riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutia o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
rozhodnutia o zmene stanov, spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, zakladacej listiny a štatútu právnických osôb, pokiaľ k nim nedochádza na základe iných právnych skutočností,
rozhodnutia o zvýšení alebo znížení základného imania, o pripustení nepeňažného vkladu, v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným o možnosti započítania peňažnej pohľadávky voči právnickej osobe s pohľadávkou na splatenie vkladu,
vymenovania, odvolania konateľa, riaditeľa, prokuristu, členov predstavenstva alebo členov správnej rady právnickej osoby,
vymenovania, odvolania členov dozornej rady právnickej osoby,
rozhodovania o zrušení právnickej osoby s likvidáciou, o menovaní, odvolaní a odmeňovaní likvidátora,
rozhodnutia o prevode obchodného podielu na inú osobu, o uzavretí zmluvy s nadobúdateľom tohto podielu, o schválení zmluvy o predaji podniku alebo časti podniku,
rozhodovania o splynutí alebo zlúčení s ďalšou právnickou osobou, o rozdelení podielu a o zmene právnej formy.

6.Starosta MČ Košice - Kavečany je pri výkone práv podľa bodu 5 tohto článku viazaný rozhodnutím miestneho zastupiteľstva.

2. Dopĺňa sa 14§b, ktorý znie :

  § 14b
Úkony organizácie podliehajúce schváleniu MČ Košice – Kavečany

MČ Košice - Kavečany pri zriaďovaní svojej organizácie podľa osobitného predpisu je povinná v zriaďovacej listine určiť, ktoré úkony organizácie podliehajú schváleniu orgánmi MČ Košice - Kavečany.
      

  3. Tento doplnok č. 3 nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.
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