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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	uzatvorenie zmluvy o odkúpení hnuteľného majetku medzi Mestom Žilina, Dopravným podnikom mesta Žiliny, s.r.o. a Dexia bankou Slovensko, a.s., pričom predmetom zmluvy bude odkúpenie hnuteľného majetku Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. – hmotného výsledku realizovanej prvej etapy modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Žilina (v zmysle dodatku č. 1 zo dňa 27.4.2006 k zmluve o dielo č. D/4/039/P1/Z001), ktorý bude presne špecifikovaný v súlade s vykonanou inventarizáciou tak, aby bol vždy určiteľný - Mestom Žilina za cenu diela zníženú o amortizáciu zaplatenú mestom Žilina na základe Zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia Mesta Žilina ku dňu účinnosti zmluvy s tým, že táto zmluva nadobudne účinnosť, ak nastane aspoň jedna z nasledovných skutočností: Mesto Žilina neplní platobné povinnosti zo Zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia po dobu dlhšiu ako tri mesiace; na Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie, začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo sa voči Dopravnému podniku mesta Žiliny, s.r.o. vedie konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie alebo vstúpil do likvidácie; porušenie aspoň jedného zo stanovených finančných kovenantov Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. Súčasťou zmluvy o odkúpení hnuteľného majetku medzi Mestom Žilina, Dopravným podnikom mesta Žiliny, s.r.o. a Dexia bankou Slovensko, a.s. bude dohoda o urovnaní vlastníckeho práva k predmetu kúpy tak, že vlastníkom predmetu kúpy je Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., pričom táto dohoda nadobudne účinnosť dňom jej podpísania. 


	uzatvorenie Dodatku k Zmluve o poskytovaní služby verejného osvetlenia Mesta Žilina uzatvorenej medzi Mestom Žilina a  Dopravným podnikom mesta Žiliny, s.r.o. dňa 22.6.2009, predmetom ktorého bude zmena a doplnenie Zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia Mesta Žilina minimálne v nasledovnom rozsahu:

- Dexia banka Slovensko a.s. sa stane treťou zmluvnou stranou Zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia Mesta Žilina, 
- Zmluva bude uzavretá na dobu určitú, minimálne na obdobie splácania úveru poskytnutého Dexia bankou Slovensko a.s. Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o. bez možnosti ukončenia a akejkoľvek zmeny bez predchádzajúceho súhlasu Dexia banky Slovensko a.s.,
- zrušenie bodu 3 článku V Zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia Mesta Žilina,
- doplnenie záväzku Mesta Žilina poskytnúť Dopravnému podniku mesta Žiliny, s.r.o. akúkoľvek súčinnosť za účelom plnenia povinností Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. zo Zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia Mesta Žilina, najmä poskytnúť do užívania Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o.  časť verejného osvetlenia,
-  zmena bodu 1 článku VII.: Zmluva nadobúda účinnosť dňom poskytnutia úveru Dopravnému podniku mesta Žiliny, s.r.o. zo strany Dexia banka Slovensko a.s.,
- doplnenie súhlasu Mesta Žilina s obmedzením započítania jeho pohľadávok voči Dopravnému podniku mesta Žiliny, s.r.o., 
- doplnenie špecifikácie nákladov v nadväznosti na ktoré sa vypočítava výška odmeny (najmä zahrnutie nákladov na odpisy časti verejného osvetlenia – rekonštrukcie), 
- doplnenie dohody o odpisovaní technického zhodnotenia uvedenej v Zmluve o nájme sústavy verejného osvetlenia uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Dopravným podniku mesta Žiliny, s.r.o. dňa 22.6.2009. 


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V zmysle ustanovenia článku 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina zmluvné prevody hnuteľného majetku (t.j. aj odkúpenie – nadobudnutie mestom), ktorého zostatková cena je 3500 € a viac, schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

V súlade s uvedeným sa preto predkladá návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o odkúpení hnuteľného majetku DPMŽ, s.r.o. Mestom Žilina za podmienok podľa uznesenia a tohto materiálu. Táto právna skutočnosť umožní DPMŽ, s.r.o. získať od banky úver na financovanie prvej etapy rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v meste Žilina. Podmienkou získania tohto úveru je poskytnutie zábezpeky banke, ktorá bude okrem ďalších inštrumentov spočívať v záložnom práve banky na pohľadávku, ktorá vznikne zo zmluvy, ktorej schválenie je predmetom tohto materiálu. V prípade, ak nastanú skutočnosti, uvedené v uznesení a ďalej v tomto materiáli, Mesto Žilina odkúpi hnuteľný majetok, spočívajúci vo výsledku vybudovanej prvej etapy modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Žilina, pričom výnos z tohto predaja (t.j. pohľadávka DPMŽ, s.r.o. voči Mestu Žilina) bude založený v prospech banky ako zabezpečovací inštitút poskytnutého úveru. Táto modernizácia a rekonštrukcia sa vykonala na základe príslušnej uzatvorenej zmluvy o dielo. Predmetom prevodu teda nebude celá sústava verejného osvetlenia, ale len hmotne zachytený výsledok modernizácie a rekonštrukcie v prvej etape. Uvedená zmluva teda slúži len ako zabezpečovací inštitút a pokiaľ nedôjde k splneniu uvedených podmienok (t.j. vo všeobecnosti k omeškaniu Mesta Žilina s úhradami za poskytované služby verejného osvetlenia alebo zániku, resp. hrozbe zániku DPMŽ, s.r.o.), zmluva účinnosť nenadobudne a prevod hnuteľného majetku na Mesto Žilina sa nebude realizovať, pričom bude zachovaný súčasný stav.

V tejto súvislosti je tiež potrebné dodatkom upraviť súčasnú zmluvu o poskytovaní služby verejného osvetlenia Mesta Žilina zo dňa 22.6.2009 uzavretej medzi Mestom Žilina a DPMŽ, s.r.o., pričom navrhované úpravy sa týkajú najmä zmeny času trvania tejto zmluvy a jej účinnosti.

	Po schválení uzavretia tejto zmluvy mestským zastupiteľstvom bude prevod realizovaný príslušnou zmluvou a rovnako bude realizovaný dodatok k zmluve o poskytovaní služby verejného osvetlenia mesta Žilina.
MATERIÁL 
	
Na základe zmluvy o dielo č. D/4/039/P1/Z001 zo dňa 11.3.2005 bola v meste Žilina vykonaná prvá etapa modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia, pričom súčasťou zmluvy bol aj spôsob zabezpečenia financovania diela prostredníctvom Dexia banky Slovensko, a.s.. Uznesením mestského zastupiteľstva č. 219/2008 zo dňa 14.12.2008 bol schválený prevod verejného osvetlenia do nájmu DPMŽ, s.r.o., ktorý následne pre Mesto Žilina vykonáva správu a služby  verejného osvetlenia. Preto došlo k postúpeniu práv a povinností z vyššie uvedenej zmluvy o dielo z Mesta Žilina na DPMŽ, s.r.o., t.j. DPMŽ, s.r.o. sa stal subjektom zaviazaným z financovania modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Žilina, a teda na zabezpečenie tohto účelu je potrebné vstúpiť do úverového vzťahu s bankou, ktorý je Dexia bankou Slovensko, a.s. podmienený aj zabezpečovacím inštitútom v podobe zmluvy o odkúpení hnuteľného majetku – hmotného výsledku prvej etapy modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia. Táto zmluva nadobudne účinnosť len ak dôjde k splneniu niektorej z nasledovných podmienok:

	Mesto Žilina neplní platobné povinnosti zo Zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia po dobu dlhšiu ako tri mesiace

na Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie, začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo sa voči Dopravnému podniku mesta Žiliny, s.r.o. vedie konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie alebo vstúpil do likvidácie
porušenie aspoň jedného zo stanovených finančných kovenantov Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o.

Ako podstatné náležitosti kúpnej zmluvy budú:

	predmet kúpy – hmotný výsledok realizovanej prvej etapy modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Žilina


	kúpna cena – bude stanovená vo výške ceny diela zníženej o amortizáciu zaplatenú mestom Žilina na základe Zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia Mesta Žilina ku dňu účinnosti zmluvy.



Ako vedľajšia náležitosť zmluvy bude už uvedená odkladacia podmienka (odklad účinnosti zmluvy do splnenia niektorej v nej uvedenej podmienky).


V zmluve o poskytovaní služby verejného osvetlenia Mesta Žilina zo dňa 22.6.2009 dôjde k nasledovným zmenám:

- Dexia banka Slovensko a.s. sa stane treťou zmluvnou stranou Zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia Mesta Žilina, 
- zmena trvania zmluvy z doby neurčitej na dobu určitú - minimálne na obdobie splácania úveru poskytnutého Dexia bankou Slovensko a.s. Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o. bez možnosti ukončenia a akejkoľvek zmeny bez predchádzajúceho súhlasu Dexia banky Slovensko a.s. 

- zrušenie bodu 3 článku V Zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia Mesta Žilina (čo súvisí s predchádzajúcim bodom),
- doplnenie záväzku Mesta Žilina poskytnúť Dopravnému podniku mesta Žiliny, s.r.o. akúkoľvek súčinnosť za účelom plnenia povinností Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. zo Zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia Mesta Žilina, najmä poskytnúť do užívania Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o.  časť verejného osvetlenia,
-  zmena bodu 1 článku VII.: Zmluva nadobúda účinnosť dňom poskytnutia úveru Dopravnému podniku mesta Žiliny, s.r.o. zo strany Dexia banka Slovensko a.s.,
- doplnenie súhlasu Mesta Žilina s obmedzením započítania jeho pohľadávok voči Dopravnému podniku mesta Žiliny, s.r.o.,
- doplnenie špecifikácie nákladov v nadväznosti na ktoré sa vypočítava výška odmeny (najmä zahrnutie nákladov na odpisy časti verejného osvetlenia – rekonštrukcie), 
- doplnenie dohody o odpisovaní technického zhodnotenia uvedenej v Zmluve o nájme sústavy verejného osvetlenia uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Dopravným podniku mesta Žiliny, s.r.o. dňa 22.6.2009

