Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Uznesenie
z V. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 21. júna 2011                	                     číslo: 89


Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Strediska služieb škole a následný výkon správy tohto majetku Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o., zmena v predmete podnikania a zmena zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti BPMK, s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 29 ods. 1 písm. l) a § 25 ods. 2 písm. a) bod 1 Štatútu mesta Košice

A. schvaľuje

odňatie zvereného majetku mesta Košice v nadobúdacej hodnote 58 248,72 € a to:
  
Stavby
Názov majetku
Na parcele  č. 
Obstarávacia cena 
v EUR
Kat. územie
LV
Budova súpisné č. 1297
896, 897/2, 898
49 718,14 
Nižná Úvrať
12176
Chata súpisné č. 5
706
2 462,13
Bukovec
50
Ocel. sklad Užhorodská 

388,37 
Južné mesto


Pozemky
Pozemok KN-C 
parc. číslo
Celková výmera v m2 
Druh pozemku
Kat. územie
LV
896
313
Zastavané plochy a nádvoria 
Nižná Úvrať
12176
897/1
1292
Zastavané plochy a nádvoria
Nižná Úvrať
12176
897/2
195
Zastavané plochy a nádvoria 
Nižná Úvrať
12176
898
132
Zastavané plochy a nádvoria
Nižná Úvrať
12176

dôvod odňatia správy: 	zefektívnenie fungovania činností mestských podnikov
deň odňatia správy:    	deň účinnosti dohody o ukončení zmluvy o zverení majetku mesta do správy č. 2010000681 zo dňa 24.6.2010

	výkon správy majetku mesta Košice Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o. v nadobúdacej hodnote 58 248,72 € a to:


  Stavby
Názov majetku
Na parcele  č. 
Obstarávacia cena 
v EUR
Kat. územie
LV
Budova súpisné č. 1297
896, 897/2, 898
49 718,14 
Nižná Úvrať
12176
Chata súpisné č. 5
706
2 462,13
Bukovec
50
Ocel. sklad Užhorodská 

388,37 
Južné mesto
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Pozemky
Pozemok KN-C 
parc. číslo
Celková výmera v m2 
Druh pozemku
Kat. územie
LV
896
313
Zastavané plochy a nádvoria 
Nižná Úvrať
12176
897/1
1292
Zastavané plochy a nádvoria
Nižná Úvrať
12176
897/2
195
Zastavané plochy a nádvoria 
Nižná Úvrať
12176
898
132
Zastavané plochy a nádvoria
Nižná Úvrať
12176


dôvod výkonu správy:  zefektívnenie fungovania činností mestských podnikov, správa a           údržba
deň výkonu správy:  	deň účinnosti dodatku k zmluve o výkone správy majetku mesta Košice  č. 1336/2008 zo dňa 22.12.2008  v znení  dodatkov


	1.  Zmenu v predmete podnikania (činnosti) obchodnej spoločnosti BPMK, s.r.o. v znení:


Predmet podnikania (činnosti) obchodnej spoločnosti BPMK, s.r.o. sa rozširuje o: 

	výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
výroba výrobkov z plastov
výroba jednoduchých  výrobkov z kovu
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
čistenie kanalizačných systémov
diagnostika kanalizačných potrubí
skladovanie
tesárstvo
podlahárstvo
bezpečnostnotechnické služby
verejné obstarávanie

 2. Zmenu zakladateľskej listiny v čl. IV. Predmet podnikania (činnosti), ktorý sa 
     rozširuje o: 

	výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
výroba výrobkov z plastov
výroba jednoduchých  výrobkov z kovu
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
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	čistenie kanalizačných systémov

diagnostika kanalizačných potrubí
skladovanie
tesárstvo
podlahárstvo
bezpečnostnotechnické služby
verejné obstarávanie

B. ukladá

konateľovi obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
v nadväznosti na časť A. III. tohto uznesenia: 

	zabezpečiť rozšírenie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti v živnostenskom registri, 
	zabezpečiť zápis zmien v Obchodnom registri, 

vypracovať úplné znenie Zakladateľskej listiny,
zosúladiť ďalšie  právne normy spoločnosti so schváleným uznesením MZ v Košiciach.

        Z: konateľ spoločnosti JUDr. Ing. Viktor Lehotzký
        T: bezodkladne












	MUDr. Richard Raši, PhD., MPH	primátor mesta Košice
	Podpísal dňa: 27. 6. 2011





Za správnosť:   Ing. Pavol Lazúr
                         Ing. Juraj Tache



Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

