OBEC BRESTOVANY, J. NIŽNANSKÉHO 6, 919 27 BRESTOVANY

Obecné zastupiteľstvo v Brestovanoch na základe ustanovenia § 9 odsek 1 zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v z.n.p. s použitím ustanovenia § 11 ods.4 písm.a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. vydáva

Vydáva

DODATOK č. 1 k VZN č. 2/2011

o zásadách hospodárenia s majetkom obce Brestovany

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Brestovanoch
Dňa:
Uznesením č.
Vyhlásené vyvesením dňa: 29. 11.2012

Zvesené dňa:

Čl. 1
Predmet úpravy
Dodatok č. 1 k VZN č 2/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Brestovany sa mení
a dopĺňa nasledovne:

Čl. 2
Obchodné spoločnosti a iné právnické osoby
(1) Obec môže zo svojho majetku založiť obchodnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu alebo
svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti , resp. inej právnickej osoby ( ďalej len
právnické osoby ).
(2) Do pôsobnosti Obecného zastupiteľstva patrí rozhodovanie:
a) o založení, resp. zrušení právnickej osoby a o zmene právnej formy
b) o znížení, zvýšení základného imania
c) o vklade majetku mesta do právnickej osoby
d) o kúpe a odpredaji obchodného podielu mesta, resp. o nadobúdaní alebo prevode akcií
(3) Obec ako člena, spoločníka alebo akcionára, na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti
alebo členskej schôdze zastupuje starosta alebo ním splnomocnená osoba. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Ak je teda jediným
spoločníkom obchodnej spoločnosti obec, pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva štatutárny
orgán jediného spoločníka, teda starosta obce.
(4) V obchodných spoločnostiach, kde jediným spoločníkom je obec a funkciu valného zhromaždenia vykonáva starosta obce, sa vyžaduje predchádzajúci súhlas obecného zastupiteľstva pri nasledovných úkonoch :
a) nadobúdanie a scudzovanie nehnuteľného majetku
b) schvaľovanie zakladateľskej listiny a rozhodovanie o jej zmene
c) schvaľovanie stanov a ich zmien
d) vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov a členov dozornej rady
e) vymenovaní a odvolaní prokuristov
(5) Zakladateľská listina musí spĺňať po obsahovej a formálnej stránke všetky zákonom stanovená
náležitosti. Konateľ je povinný po každej zmene zakladateľskej listiny vyhotoviť bez zbytočného
odkladu úplné znenie zakladateľskej listiny, za ktorého úplnosť a správnosť bol zodpovedný.

V Brestovanoch, 26.11.2012

