Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Uznesenie
z XXV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 16. júna 2014		                             číslo: 993


Založenie akciovej spoločnosti s obchodným menom „Košická futbalová aréna a. s.“

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa § 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 2 písm. j) a ac), § 25, § 29 ods. 1 písm. e) Štatútu mesta Košice


A. schvaľuje

založenie akciovej spoločnosti s obchodným menom Košická futbalová aréna a. s. (ďalej len „spoločnosť KFA“) so základným imaním 500 000 € (slovom päťstotisíc eur), ktoré je rozvrhnuté na 20 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 25 000 €, pričom 85% majetkovú účasť bude mať Mesto Košice a 15% majetkovú účasť bude mať Mestský Futbalový Klub Košice a.s., IČO: 36595098 (ďalej len „MFK Košice“),
peňažný vklad Mesta Košice do základného imania spoločnosti KFA v sume 425 000 € splatný podľa zakladateľskej zmluvy,
príplatok Mesta Košice v sume 42 500 € do rezervného fondu spoločnosti KFA splatný podľa zakladateľskej zmluvy,
správcu vkladov splatených zakladateľom spoločnosti KFA, ktorým je Mesto Košice,
zakladateľskú zmluvu o založení akciovej spoločnosti KFA a stanovy akciovej  spoločnosti KFA, podľa predloženého návrhu,
dohodu zakladateľov spoločnosti KFA, a.s. podľa predloženého návrhu;


B. menuje

zástupcov Mesta Košice v orgánoch spoločnosti KFA, a to:

	do funkcie predsedu predstavenstva Ing. Jána Jakubova,

do funkcie člena predstavenstva MUDr. Milana Bereša, PhD.,
do funkcie člena predstavenstva Ing. Mareka Kandráča,
do funkcie predsedu dozornej rady Ing. Pavla Lazúra, 
do funkcie člena dozornej rady Ing. RNDr. Emila Petrvalského, CSc.,
do funkcie člena dozornej rady Mgr. Igora Sidora, PhD., MBA
do funkcie člena dozornej rady JUDr. Cyrila Betuša;


C. poveruje

námestníka primátora mesta Košice Ing. Jána Jakubova 
zastupovaním Mesta Košice ako akcionára na valnom zhromaždení spoločnosti KFA;
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D. žiada

námestníka primátora mesta Košice 

	v rámci výkonu akcionárskych práv zabezpečiť, aby spoločnosť KFA vypísala súťaž návrhov na vypracovanie architektonickej štúdie nového futbalového štadióna, vrátane návrhu na postupnosť výstavby minimálne v dvoch etapách,


T: do 30 dní po vzniku spoločnosti KFA

	predložiť na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva návrh na dlhodobý prenájom pozemkov určených na výstavbu nového futbalového štadióna vrátane infraštruktúry, nachádzajúcich sa v k. ú. Južné Mesto pre novozaloženú spoločnosť Košická futbalová aréna a.s.


T: v texte






	MUDr. Richard Raši, PhD., MPH	
	primátor mesta Košice
	Podpísal dňa: 17.06.2014






Za správnosť:	Ing. Pavol Lazúr

		Ing. Juraj Tache



Zapisovateľka: Blanka Lukáčová


