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Návrh na uznesenie
/2017
uznesenie
k personálnym zmenám v spoločnosti CALOR, s.r.o., Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
návrh na vymenovanie Ing. Imricha Dubánya, nar. xxxxx, r.č.xxxxxxx, bytom 945 01
Komárno, xxxxxxxdo funkcie člena dozornej rady spoločnosti CALOR, s.r.o. ku dňu
nasledujúcemu po dni platnosti tohto uznesenia

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta

vykonať všetky potrebné úkony na realizáciu zmeny v spoločnosti CALOR, s.r.o.
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia

Dôvodová správa
Mesto Komárno je jediným spoločníkom spoločnosti CALOR, s.r.o. so sídlom
Športová 1, 945 01 Komárno.
Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce
a je mu okrem iného vyhradené aj zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické
osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov.
V zmysle § 139 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) členov dozornej rady volí valné
zhromaždenie.
Podľa článku VI. bod 6.4 písm. g) Spoločenskej zmluvy do výlučnej pôsobnosti
Valného zhromaždenia
patrí vymenovanie, odvolanie a rozhodovanie o odmeňovaní
konateľov spoločnosti a členov dozornej rady v prípade jej ustanovenia.
Vzhľadom k tomu, že Mesto Komárno je jediným spoločníkom spoločnosti CALOR,
s.r.o., vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Mesto Komárno, zastúpené primátorom
mesta ako štatutárnym zástupcom mesta.
Na základe vyššie uvedených navrhujeme schváliť návrh uznesenia.

