TE – 1806/2018

MESTO KOMÁRNO
Komárom Város Önkormányzata

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa 22.03.2018 k bodu
rokovania číslo:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2018.03.22-i ülése tárgysorozatának
pontjához

Návrh na zmenu PR Mesta Komárno na rok 2018 – riešenie krízového stavu
spoločnosti CALOR, s.r.o. so sídlom Športová 1, 945 01 Komárno
IČO:43 797 831
Javaslat a CALOR, k.f.t. krízishelyzetének megoldására Komárom Város
költégvetésének módósításával

Predkladá - Előterjeszti:
Ing. Ľuboš Veľký
Konateľ spoločnosti
Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:
Ing. Ľuboš Veľký – konateľ spoločnosti
MsÚ

Prejednané - Megtárgyalta:
Finančná komisia dňa 27.02.2018 - Pénzügyi bizottság 2018.02.27-én
Rada Mesta dňa 14.03.2018 - a VKT tanácsa: 2018.03.14-én

Materiál obsahuje - Mellékletek:
1/ Návrh na uznesenie
2/ CALOR, s.r.o. – návrh opatrení zo dňa 21.02.2018
3/ Dôvodová správa – pôvodná
4/ Účtovná závierka k 31.12.2017 – predpoklad
5/ Doplnenie materiálu v zmysle požiadavky FK - podrobná dôvodová správa
- záväzky - položkovite

TE-1806/2018
Ing. Ľuboš Veľký, konateľ spoločnosti CALOR, s.r.o. predložil Návrh opatrení na riešenie
krízového stavu spoločnosti na prejednanie v MZ.
Stanovisko úradu:
Na riešenie čiastočného odstránenia krízového stavu spoločnosti CALOR, s.r.o., so sídlom
Športová 1, 945 01 Komárno navrhujeme navýšenie základného imania spoločnosti
nepeňažným vkladom jediného spoločníka – mesto Komárno vo výške 19852,62 eur, ktorý je
pohľadávkou mesta Komárno za nájomné za rok 2017 podľa nájomnej zmluvy č.
53890/51916/OSM/2016 zo dňa 22.07.2016 a peňažným vkladom jediného spoločníka –
mesto Komárno vo výške 18 671 eur. Mestské zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods.4
písm.l)zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje majetkovú účasť obce
v právnickej osobe. Vklad do kapitálového fondu spoločnosti nie je majetkovou účasťou obce
v spoločnosti CALOR s.r.o.
Podľa §6 ods.5 Zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, „obec môže svoj majetok vložiť ako
vklad do základného imania obchodnej spoločnosti“. Vklad do ostatných kapitálových fondov,
ktoré nie sú zapísané do Obchodného registra zákon o majetku obcí neumožňuje.
Navýšením vlastného imania spoločnosti podľa predloženého návrhu krízový stav
spoločnosti bude riešený v krátkom horizonte. Na základe predloženého výkazu záväzkov
spoločnosti predpokladáme ďalšie problémy, ktoré bude potrebné riešiť v nastávajúcom
období.
Stanovisko FK: hlasovanie o postupe materiálu na jednanie ms. rady (7-0-0)
Požiadavka FK: - predložiť detailný rozpis dôvodovej správy
- rozpísať záväzky spoločnosti podľa jednotlivých položiek
- preveriť výšku vlastného imania
Stanovisko Rady: pomer hlasovania (3-0-2-2)

D/

žiada
Ing. László Stubendeka, rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho
pôsobnosť Valného zhromaždenia spoločnosti CALOR, s.r.o. postupovať v zmysle
bodu B/1 tohto uznesenia

Návrh na uznesenie CALOR, s.r.o. – variant A

Návrh uznesenia
k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie

návrh opatrení na odstránenie krízového stavu spoločnosti CALOR, s.r.o, so sídlom
Športová 1, 945 01 Komárno, IČO 43797 831.

B/

schvaľuje
1/ zvýšenie vlastného imania obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o, so sídlom
Športová 1, 945 01 Komárno, IČO 437 97 831 prostredníctvom účtu „ostatné
kapitálové fondy“ vo výške 38 523,62 eur, nasledovne:
a) nepeňažný vklad vo výške 19 852,62 eur – slovom
deväťnásťtisícosemtopäťdesiatdva eur 62 centov, ktorý je pohľadávkou Mesta
Komárno za nájomné za rok 2017 podľa nájomnej zmluvy uzavretej medzi
Mestom Komárno a spoločnosťou CALOR, s.r.o ako nájomcom pod číslom
53890/51916/OSM/2016 zo dňa 22.07.2016
b) peňažný vklad vo výške 18 671 eur

2/ zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne:
-

-

C/

zvýšenie bežných príjmov, položka 212 – pohľadávka nájomného CALOR,
s.r.o, za rok 2017 vo výške 19 853 eur,
zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 001 Rezervný fond
vo výške 18 671 eur
zvýšenie výdavkových finančných operácií oddiel 01., program 1.5,
položka 814 vklad do majetku CALOR, s.r.o o sumu 38 524 eur,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
premietnuť zmeny v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia do Programového rozpočtu
Mesta Komárno na rok 2018,

D/

žiada
Ing. László Stubendeka, rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho
pôsobnosť Valného zhromaždenia spoločnosti CALOR, s.r.o. postupovať v zmysle
bodu B/1 tohto uznesenia

Návrh na uznesenie CALOR, s.r.o. – variant B
Návrh uznesenia
k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
návrh opatrení na odstránenie krízového stavu spoločnosti CALOR, s.r.o, so sídlom
Športová 1, 945 01 Komárno, IČO 43797 831.

B/

schvaľuje
1/ zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o, so sídlom
Športová 1, 945 01 Komárno, IČO 437 97 831 vo výške 39 660 eur, nasledovne:
a) nepeňažný vklad vo výške 19 852,62 eur – slovom
deväťnásťtisícosemtopäťdesiatdva eur 62 centov, ktorý je pohľadávkou Mesta
Komárno za nájomné za rok 2017 podľa nájomnej zmluvy uzavretej medzi
Mestom Komárno a spoločnosťou CALOR, s.r.o ako nájomcom pod číslom
53890/51916/OSM/2016 zo dňa 22.07.2016
b) nepeňažný vklad vo výške 19 807,38 eur – slovom
deväťnásťtisícosemtosedem eur 38 centov, ktorý je pohľadávkou Mesta
Komárno za nájomné za rok 2018 podľa nájomnej zmluvy uzavretej medzi
Mestom Komárno a spoločnosťou CALOR, s.r.o ako nájomcom pod číslom
53890/51916/OSM/2016 zo dňa 22.07.2016

2/ zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018, povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne:
-

C/

zvýšenie bežných príjmov, položka 212 – pohľadávka nájomného CALOR,
s.r.o, za rok 2017 vo výške 19 852,62 eur,
zvýšenie bežných príjmov, položka 212 – pohľadávka nájomného CALOR,
s.r.o, za rok 2018 vo výške 19 807,38 eur,
zvýšenie výdavkových finančných operácií oddiel 01., program 1.5,
položka 814 vklad do majetku CALOR, s.r.o. formou zvýšenia základného
imania o sumu 39 660 eur,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
premietnuť zmeny v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia do Programového rozpočtu
Mesta Komárno na rok 2018,

D/

žiada
Ing. László Stubendeka, rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho
pôsobnosť Valného zhromaždenia spoločnosti CALOR, s.r.o. postupovať v zmysle
bodu B/1 tohto uznesenia

