Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 14. februára 2019
číslo: 42
Zriadenie dočasnej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach pre usporiadanie
vzťahov medzi mestom Košice a EEI s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 15
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A. zriaďuje
dočasnú komisiu pre usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a EEI s.r.o. ako dočasnú
komisiu Mestského zastupiteľstva v Košiciach (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“);
B. určuje
obsahovú náplň dočasnej komisie pre usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a EEI s.r.o.
(ďalej len „dočasná komisia“):
Dočasná komisia
a) vyhodnocuje odborné analýzy, stanoviská, posudky, expertízy, ako aj úkony, ktoré sú
účelné k usporiadaniu, urovnaniu a ukončeniu akýchkoľvek právnych vzťahov v meste
Košice, ktorých predmetom je prevádzkovanie parkovacích miest v meste Košice a/alebo
urovnanie akýchkoľvek nárokov právnej, finančnej alebo inej povahy EEI s.r.o., IČO:
35871113, so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava a/alebo tretími osobami s obchodnou
spoločnosťou EEI s.r.o. personálne a/alebo kapitálovo prepojenými (ďalej spolu len
„spoločnosť EEI“) voči mestu Košice (ďalej len „mesto“) alebo mesta voči spoločnosti
EEI, a to jednak od externých dodávateľov ako aj od jednotlivých odborných útvarov
mesta alebo orgánov samosprávy mesta, vrátane stálych komisií mestského zastupiteľstva,
b) pripravuje a/alebo zabezpečuje prípravu všetkých súvisiacich podkladov pre schválenie
uznesenia mestským zastupiteľstvom v prípade dosiahnutia výsledkov a/alebo čiastočných
výsledkov negociácie, ale i v prípade, že okolnosti môžu nasvedčovať reálnosť dosiahnutia
cieľov a/alebo čiastočných cieľov rokovania so spoločnosťou EEI,
c) spolupôsobí pri vypracúvaní návrhov, podkladov, analýz a poskytuje vyjadrenia
a súčinnosť na rokovania osobitného splnomocnenca mesta povereného rokovaním
so spoločnosťou EEI v prípade, ak si to okolnosti budú vyžadovať,
d) prerokúva a pripomienkuje analýzy, stanoviská, posudky, expertízy ako aj návrhy
spoločnosti EEI,
e) vyjadruje sa k materiálom na zasadnutie mestského zastupiteľstva v oblasti svojej
pôsobnosti,
f) spolupôsobí pri tvorbe koncepcie usporiadania, urovnania a ukončenia akýchkoľvek
právnych vzťahov v meste, ktorých predmetom je prevádzkovanie parkovacích miest
v meste a/alebo urovnanie akýchkoľvek nárokov spoločnosti EEI voči mestu alebo mesta
voči spoločnosti EEI,
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g) spolupracuje s jednotlivými odbornými útvarmi mesta, komisiami mestského
zastupiteľstva ako aj s inými záujmovými, odbornými a profesnými subjektmi v oblasti
svojej pôsobnosti;
C. určuje
dobu trvania dočasnej komisie do momentu vzniku právnej skutočnosti, ktorou je platné
a účinné uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou EEI, ktorej predmetom bude najmä
usporiadanie, urovnanie a ukončenie akýchkoľvek právnych vzťahov v meste Košice, ktorých
predmetom je prevádzkovanie parkovacích miest v meste a/alebo urovnanie akýchkoľvek
nárokov spoločnosti EEI voči mestu alebo mesta voči spoločnosti EEI;
D. určuje
maximálny počet členov dočasnej komisie (vrátane predsedu dočasnej komisie) v počte
sedem členov;
E. volí
za predsedu dočasnej komisie Henricha Burdigu;
F. volí
za členov dočasnej komisie nasledujúcich poslancov mestského zastupiteľstva:
1. Mgr. Ladislav Lörinc
2. Mgr. Ladislav Strojný
3. Mgr. Zuzana Slivenská
4. Ing. Igor Petrovčik
5. JUDr. Jaroslav Hlinka
6. Daniel Rusnák.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
Podpísal dňa: 22.02.2019

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop
Mgr. Matej Čontofalský
Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

