Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 12. septembra 2016
číslo: 508
Plnenie uznesenia MZ č. 445/13.06.2016 – Finančný rozbor zameraný na efektívnosť
a hospodárnosť navrhovaných variantov potreby financovania investícií v spoločnosti
KOSIT a.s. na roky 2016 - 2021
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice
A. berie na vedomie
finančný rozbor zameraný na efektívnosť a hospodárnosť navrhovaných variant potreby
financovania investícií v spoločnosti KOSIT a.s., Košice na roky 2016 – 2021, s podmienkou,
že obchodná spoločnosť zohľadní v rámci investičného plánu za rok 2016 skutočnosť,
že akcionár Mesto Košice (34 % podiel na základnom imaní KOSIT, a.s.) nemá pre rok 2016
rozpočtované prostriedky na účely zvýšenia základného imania z titulu potreby financovania
investícií,
B. žiada
generálneho riaditeľa spoločnosti KOSIT a.s. prepracovať a akcionárovi Mestu Košice
predložiť aktualizovanú časovú os tvorby a použitia zdrojov financovania investícií, splátok
úverov a leasingov s rozdelením podľa akcionárskeho podielu jednotlivých akcionárov
spoločnosti KOSIT a.s., berúc do úvahy nerozpočtované zdroje v programovom rozpočte
Mesta Košice pre rok 2016 na zvýšenie základného imania spoločnosti KOSIT, a.s. ako aj
informáciu o poskytnutí, resp. neposkytnutí EÚ fondov na financovanie projektu čistenia
spalín,
T: do 30 dní
po schválení, resp. neschválení žiadosti z EÚ fondov,
C. žiada
primátora mesta Košice
1. v nadväznosti na plnenie bodu B predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva
v Košiciach materiál analyzujúci preverenie možnosti a zdroje mesta za účelom
alikvotného financovania predpokladaného zvýšenia základného imania spoločnosti
KOSIT a.s. alebo vyhodnotiť možnosť zníženia alebo ukončenia majetkovej účasti mesta
v spoločnosti KOSIT a.s. v prípade nedostatku zdrojov v programovom rozpočte mesta
Košice,
T: na nasledujúce rokovanie MZ po termíne plnenia bodu B,
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2. vyhlásiť verejnú súťaž na odpredaj 29 % akcií spoločnosti KOSIT a následné
prerozdelenie tohto neplánovaného príjmu upraviť v rozpočte mesta Košice na rozvojové
projekty mesta v oblasti štrukturálnych fondov a mestských častí.
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