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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje
1. zánik členstva Mesta Žilina v záujmovom združení právnických osôb
s názvom Vedecko-technologický park Žilina, so sídlom Univerzitná
8498/25, 010 08 Žilina, IČO: 37 807 196, vystúpením k dátumu
31.12.2017.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Vedecko-technologický park Žilina (ďalej len „VTP Žilina“) bol založený dňa 10. 8.
2001 na stretnutí zakladateľov v Žiline ako záujmové združenie právnických osôb. Oficiálne
vznikol 26.09.2001 zaregistrovaním na Krajskom úrade v Žiline (rozhodnutie č. OVVS/ZZ
PO-13/01).
Vzhľadom na skutočnosť, že ciele VTP Žilina:






podpora malého a stredného podnikania a podpora zamestnanosti v Žilinskom regióne,
zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov orientáciou na inovácie v regionálnom
kontexte,
spolupráca verejného a súkromného sektoru v procese rozvoja malého a stredného
podnikania,
vytváranie podnikateľských inkubátorov pre začínajúcich podnikateľov,
realizácia systému vzdelávania a poradenstva pre rozvoj inovatívneho podnikania,

boli v súlade s cieľmi Mesta Žilina, podieľalo sa Mesto Žilina na založení VTP Žilina ako
zakladajúci člen. Vstup Mesta Žilina do VTP Žilina bol schválený na 22. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27.08.2001 uznesením č. 40/2001. Počas trvania svojho
členstva vo VTP Žilina sa na chode a činnosti združenia podieľalo mesto prostredníctvom
úhrady členských príspevkov (konkrétne napr. v rokoch 2015 – 2017 bol ročný členský
príspevok vo výške 1 660,- €).
Vzájomná spolupráca bola realizovaná najmä v oblasti strategického plánovania,
podpory inovačných aktivít (spolupráca pri realizácii konferencie Inovačný rozvoj regiónov a
inovačného ocenenia Inovácia Žilinského kraja) či popularizácie podnikania a technických
predmetov medzi mladými (Povolanie podnikateľ, Stredoškolský podnikateľský zámer,
FUTURIKON, Startup weekend Žilina).
VTP Žilina pracovalo aj na ďalších aktivitách smerujúcich k plneniu cieľov –
zriadenie prevádzka podnikateľského inkubátora, projekty spolupráce s podobnými subjektmi
v rámci EÚ, príprava vybudovania komplexného Vedecko – technologického parku
(projektová dokumentácia), či projekt Banka Žilina.
Plány na realizáciu väčších rozvojových aktivít vychádzali z pôvodných nastavení
podpory z štrukturálnych fondov EÚ pre roky 2007 - 2013, aj v rámci projektu MINERVA 2,
ktoré sa však nenaplnili.
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Podpora zo štrukturálnych fondov bola nasmerovaná do univerzitných inštitúcií
a v rámci podpory malého a stredného podnikania pre obdobie 2014 – 2020 sú v príprave
projekt Národného podnikateľského centra a projekty kreatívnych centier.
Záujmové združenia právnických osôb, a teda ani VTP Žilina, nie sú oprávneným
žiadateľom v rámci žiadnych relevantných operačných programov.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu:
- minimálna možnosť získať externé zdroje na aktivity VTP Žilina,
- konkurencia zo strany podporených veľkých projektov,
- plánované odovzdanie budovy podnikateľského inkubátora Žilinskej univerzite,
- skutočnosť, že komerčné aktivity VTP Žilina nedokážu zabezpečiť plnenie
definovaných cieľov bez dodatočných zdrojov členov,
navrhujeme schváliť zánik členstva Mesta Žilina v záujmovom združení právnických osôb
Vedecko – technologický park Žilina, v zmysle Článku 7, odsek 6., písm. a) Stanov VTP
Žilina, vystúpením k dátumu 31.12.2017.
Materiál je v súlade so Štatútom Mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
Materiál má dopad na rozpočet Mesta Žilina – po vystúpení z VTP Žilina sa nebudú
uhrádzať ročné členské príspevky.
Materiál bol prerokovaný v mestskej rade s odporučením schváliť ho.
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