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Žilina, apríl 2010
NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2010
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	vzdanie sa Milady Ďuratnej funkcie likvidátorky právnickej osoby Reštaurácie, š.p. „v likvidácii“, Horný Val 24, 010 01 Žilina, IČO 00 185 540.



DÔVODOVÁ SPRÁVA
	
Listom zo dňa 8.1.2009 požiadala dovtedajšia likvidátorka štátneho podniku Reštaurácie Žilina, š.p. o uvoľnenie z funkcie likvidátorky štátneho podniku. Mesto Žilina sa už od uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 51-24 K 309/95 zo dňa 7.6.2001, ktorým bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, snažilo o výmaz tohto štátneho podniku z obchodného registra a konečné právne vysporiadanie a zlikvidovanie tohto podniku, keďže podnik nedisponoval majetkom. Z procesných dôvodov príslušný registrový súd však návrh na výmaz neakceptoval, až 17.7.2009 súd pristúpil k výmazu tohto štátneho podniku z úradnej povinnosti a k tomuto dňu štátny podnik Reštaurácie Žilina, a.s. zanikol.

	V zmysle ustanovenia § 71 ods. 5 prvej a druhej vety Obchodného zákonníka s podporným použitím ustanovenia § 20a ods. 4 Občianskeho zákonníka likvidátor, ktorého nevymenoval súd, sa môže písomne vzdať svojej funkcie. Vzdanie sa funkcie likvidátora je účinné jeho doručením spoločnosti. Z uvedenej právnej úpravy vyplýva, že konštitutívny (t.j. právotvorný) účinok má úkon likvidátora voči spoločnosti, nie rozhodnutie mestského zastupiteľstva. Preto túto skutočnosť mestské zastupiteľstvo, ktoré doterajšiu likvidátorku do funkcie vymenovalo, iba vezme na vedomie. Stručná genéza predmetného štátneho podniku je podaná v súvisiacom materiáli.

	Predkladaný materiál nemá žiaden dopad na rozpočet Mesta Žilina, vzdanie sa funkcie likvidátora má za následok len zmenu v štatutárnom orgáne spoločnosti, pričom daný štátny podnik už právne zanikol. Materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej a Mestskej rade bez pripomienok.


MATERIÁL 
	
	Štátny podnik Reštaurácie Žilina, so sídlom Horný Val 24, 010 01 Žilina, IČO 00 185 540, bol zriadený zakladacou listinou ONV v Žiline zo dá 13.12.1988, schválenou uznesením č. 14/88 13.12.1988 podľa zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku a zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina vo vložke č. 10125/L, oddiel Pšn (pôvodný spis bývalého podnikového registra č. Pšn 1). Následnou delimitáciou bol tento štátny podnik prevedený do majetku Mesta Žilina. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 1/1992 zo dá 16.1.1992 bol tento štátny podnik zrušený a bola nariadená jeho likvidácia. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline  č. 7/1995 zo dňa 15.12.1995 bola do funkcie likvidátorky podniku Reštaurácie Žilina š.p. v likvidácií  menovaná Milada Ďuratná od 1.1.1996, po odvolaní predošlého likvidátora. 
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 24 K 309/95 zo dňa 25.2.1997 bol na majetok štátneho podniku Reštaurácie Žilina, š.p. "v likvidácii" vyhlásený konkurz. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 51-24 K 309/95 zo dňa 7.6.2001 bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Na základe tohto rozhodnutia bol následne štátny podnik dňa 17.7.2009 vymazaný z obchodného registra. 

Celú dokumentáciu vrátane pečiatok zaniknutého štátneho podniku prevzal od likvidátorky Mestský úrad v Žiline, kde je aj archivovaná.




