MESTO

ROŽŇAVA

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 22. 2. 2018
K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Mestské televízne štúdio Rožňava, s. r. o. – súhlas so
zvýšením základného imania
Predkladá:
Pavol Burdiga
primátor mesta
Prerokované:
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 13.2.2018

Vypracoval :
Mgr. Juraj Halyák

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

súhlasí

so zvýšením základného imania spoločnosti
Mestské televízne štúdio Rožňava, s. r. o.
o čiastku 13 500,- eur a
žiada

Materiál obsahuje:
Dôvodovú správu
Zoznam novej techniky – príloha č. 1

primátora mesta zvolať valné zhromaždenie
spoločnosti
Z: prokurista spoločnosti Mestské televízne štúdio
Rožňava, s. r. o.
T: do 15. 3. 2018

DÔVODOVÁ SPRÁVA
k materiálu:

Mestské televízne štúdio Rožňava, s. r. o. – súhlas so zvýšením základného
imania
Legislatívne východiská:
Prijaté uznesenia MZ
a ich realizácia:
Hospodársky a finančný
dopad na rozpočet
mesta:
Nároky na pracovné
miesta:
Súlad návrhu na
uznesenie s právnymi
predpismi SR:

§ 58 a nasl., § 143 a nasl. Obchodného zákonníka, § 10 ods. 3
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta
180/2017 – schválená výpožička novej vysielacej techniky pre
MTVŠ, s. r. o. Rožňava
Bez dopadu na rozpočet mesta.

Bez nároku na pracovné miesta.
Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č. 513/1991
Zb., č. 369/1990 Zb.

Mesto Rožňava kúpnou zmluvou zo dňa 9. 5. 2017 zakúpilo techniku potrebnú na
výrobu a odvysielanie televíznych programov v HD kvalite pre Mestské televízne štúdio,
s. r. o. Rožňava (ďalej len „MTVŠ“), ktorá je potrebná aj na prevod signálu do digitálnej
formy v celkovej hodnote 14 995,20 eur.
Mestské zastupiteľstvo dňa 28. 9. 2017 schválilo výpožičku predmetnej techniky pre
MTVŠ. Zmluva o výpožičke bola uzatvorená 20. 10. 2017. Keďže technika bola MTVŠ
odovzdaná do užívania, je potrebné schváliť zvýšenie základného imania spoločnosti.
V súlade s § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka bola vysielacia technika ako nepeňažný
vklad do spoločnosti ocenená znaleckým posudkom, ktorý vypracoval Ing. Ján Kuchár,
PhD., znalec v odbore elektrotechnika, energetika. Jej hodnota ku dňu 12. 1. 2018 činí
11 200,- eur bez DPH, t. j. 13 500,- eur s DPH.
Podľa § 143 Obchodného zákonníka zvýšenie základného imania spoločnosti
s ručením obmedzeným schvaľuje valné zhromaždenie. Mesto Rožňava je zakladateľom
a jediným spoločníkom MTVŠ.
Podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) „Zásad hospodárenia s majetkom mesta“,
primátor mesta pri výkone právomocí valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach so
100% majetkovou účasťou mesta rozhodne po predchádzajúcom súhlase mestského
zastupiteľstva v týchto prípadoch: u spoločností s ručením obmedzeným:
 rozhodovanie o znížení alebo zvýšení základného imania
Na navrhované zvýšenie základného imania MTVŠ je preto potrebný súhlas
mestského zastupiteľstva.
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