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  Jún 2015 

N á v r h   u z n e s e n i a


Miestne zastupiteľstvo

1.	berie na vedomie
	
vzdanie sa funkcie konateľov: 

- Mgr. Jana Biharyová, 
- JUDr. Branislav Olšák

2.	súhlasí 

a)	so zámerom jediného spoločníka, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, odvolať členov dozornej rady:

- Ing. Martin Bartoš
- Ing. Igor Dula
- Peter Ágoston

b)	so zámerom jediného spoločníka, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, zúžiť počet členov dozornej rady na počet 3. 

2.	schvaľuje

a)	zámer jediného spoločníka, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, aby vymenoval nových konateľov, poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové mesto, spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992:

- JUDr. Richard Mikulec 
- Ing. Andrej Árva

b) 	zámer jediného spoločníka, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, aby za nového člena dozornej rady vymenoval poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové mesto, spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992, avšak až po odvolaní členov dozornej rady v zmysle bodu 1. tohto Uznesenia:

- Ing. Stanislav Winkler, 

- bez pripomienok

- s pripomienkami
D ô v o d o v á   s p r á v a



Dňa 26.6.2012 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Uznesením č. 11/ 37 schválilo zakladateľskú listinu Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. V roku 2014 sa funkcie prvého konateľa vzdal Ing. Pavol Galamboš ako aj prvý konateľ Ing. Martin Böhm.

Dočasným štatutárnym orgánom - konateľmi boli menovaní pracovníci miestneho úradu Mgr. Biharyová  a JUDr. Olšák, v tom čase s úmyslom vykonať likvidáciu spoločnosti, nakoľko táto nevykonávala od svojho vzniku žiadnu činnosť, ako aj z dôvodu novozavedenej povinnosti zdaňovania spoločností.

Z dôvodu, že v súčasnej dobe spoločnosť nemá konateľov, je potrebné určiť nových. 

Súčasne navrhujeme novú dozornú radu zníženú z piatich na troch členov. 





























