Uznesenie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 16. mája 2011

166/2011

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o prevode obchodného podielu a o prevode vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam so spoločnosťou STEFE SK, a.s., Na troskách č.26,
Banská Bystrica za cenu:
1. predaj 36,7 %-ného obchodného podielu mesta v spoločnosti TEKO-R
spol. s r.o. Rožňava pre spoločnosť STEFE SK, a.s. Banská Bystrica, IČO:
31 630 278 za cenu 430 000,- €
podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. z dôvodu
neschválenia zvýšenia základného imania a z dôvodov nesúhlasu
spoločnosti STEFE SK, a.s. s prevodom obchodného podielu mesta na
tretiu osobu podľa ustanovenia §115 ods. 2 Obchodného zákonníka
2. vyplatenie dividend za rok 2010 vo výške 66 737,58 €
3. a) predaj pozemkov v k. ú. Rožňava zapísaných na LV č.3001, zastavané
plochy a nádvoria parc. č. KN-C 875/176 o výmere 422 m2, parc. č.
KN-C 875/278 o výmere 399 m2, parc. č. KN-C 875/9 o výmere 423
m2, parc. č. KN-C 1684/58 o výmere 406 m2 podľa ustanovenia § 9a
ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
b) predaj budovy kotolne K107 súp. č. 3592 v zostatkovej hodnote 0 €
zapísanej na LV č. 6113, postavenej na pozemku parc. č. KN-C
294/8, pozemok parc. č. KN-C 294/8 o výmere 325 m2, zapísaný na
LV č. 3001, podľa ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu platnosti ponuky ceny za
36,7 %- ný podiel spolu so žiadanými nehnuteľnosťami za cenu
290 000,- €
4. zastúpenie mesta Rožňava v dozornej rade spoločnosti TEKO-R s.r.o.
menovaním troch členov a jedného konateľa z radov poslancov mestského
zastupiteľstva odo dňa schválenia tejto zmluvy valným zhromaždením
spoločnosti TEKO-R, spol. s r.o. Rožňava
5. finančný príspevok na podporu športu a kultúry od spoločnosti STEFE SK,
a.s. vo výške
1. 18 500,- € za zverejnenie reklamy v roku 2011
2. 3 300,- € za zverejnenie reklamy v roku 2012
3. 3 300,- € za zverejnenie reklamy v roku 2013
4. 3 300,- € za zverejnenie reklamy v roku 2014

6. doplnenie čl. 6 bodu 6.1.2. o „LV č. 6113“
zmenu čl. 6 bodu 6.8. nasledovne :
- vypustiť 1. vetu
- v 2. vete doplniť popis nehnuteľnosti
- v 3. vete vypustiť text : „ požiada kataster o vyňatie tejto nehnuteľnosti
z konania o zápise práva vyplývajúceho zo správy majetku obcí
/č. 7 908/2011/ resp.“
ukladá
vypracovať osobitnú dohodu na poskytnutie finančného príspevku na podporu
športu a kultúry
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín :
do najbližšieho zasadnutia MZ

MUDr. Vladislav Laciak
primátor mesta

