Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Uznesenie
z XII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 18. júna 2012	     	                              číslo: 337


Koncepcia zlúčenia obchodných spoločností Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
a Správa majetku mesta Košice, s.r.o.   

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 2 písm. x), § 25 ods. 2 písm. a) Štatútu mesta Košice, § 69, § 69a a § 152a Obchodného zákonníka,

vykonávajúc pôsobnosť jediného spoločníka spoločností Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. a Správa majetku mesta Košice, s.r.o. 

A. berie na vedomie 

Koncepciu zlúčenia obchodných spoločností Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. a Správa majetku mesta Košice, s.r.o. 

B. schvaľuje  

zámer zlúčenia obchodných spoločností Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. a Správa majetku mesta Košice, s.r.o. formou zrušenia spoločnosti Správa majetku mesta Košice, s.r.o. bez likvidácie s prechodom celého obchodného imania zrušenej spoločnosti Správa majetku mesta Košice, s.r.o. na Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

C. ukladá  

konateľom obchodných spoločností Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. a Správa majetku mesta Košice, s.r.o. na rokovanie mestského zastupiteľstva predložiť právne dokumenty zlúčenia Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. a Správa majetku mesta Košice, s.r.o. do jednej obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

 							Z: v texte 	
 							T: septembrové rokovanie MZ

D. vzdáva sa 

práva na vypracovanie a predloženie:

	písomnej správy konateľov obchodných spoločností Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. a Správa majetku mesta Košice, s.r.o., v ktorých z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlia a odôvodnia zlúčenie spoločností,

vyjadrenia dozorných rád spoločností Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. a Správa majetku mesta Košice, s.r.o., v ktorom dozorná rada každej zo spoločností preskúma zlúčenie spoločností, návrh zmluvy o zlúčení spoločností a písomnú správu konateľov, 
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	priebežnej účtovnej závierky spoločností Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. a Správa majetku mesta Košice, s.r.o. pre potreby zlúčenia týchto spoločností,


E. nepožaduje  

preskúmanie návrhu zmluvy o zlúčení spoločností Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. a Správa majetku mesta Košice, s.r.o. nezávislým expertom - audítorom alebo znalcom ustanoveným súdom. 











	MUDr. Richard Raši, PhD., MPH	
	primátor mesta Košice
	Podpísal dňa: 25. 06. 2012







Za správnosť:   Ing. Pavol Lazúr
                         Ing. Juraj Tache



Zapisovateľka: Blanka Lukáčová


