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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2017

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

žiada prednostu mestského úradu
1. o zabezpečenie finančných prostriedkov na navýšenie dotácie mesta Žilina pre
spoločnosť MsHK Žilina, a.s., ako 100%-tnú dcérsku spoločnosť mesta Žilina, vo
výške 160 000 €, do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Spoločnosť MsHK Žilina, a.s., ako 100%-tná dcérska spoločnosť mesta Žilina,
dlhodobo trpí na nedofinancovanie. Dlhodobo rieši vysporiadanie starých záväzkov (záväzky,
ktoré vznikli pred rokom 2011), čo ma za následok nedostatočné krytie finančných potrieb
spoločnosti na bežný rok. MsHK Žilina, a.s. v tomto roku musí čeliť exekúcií a blokovaniu
účtov, čo má rovnako dopad na schopnosť financovať aktivity spoločnosti a prevádzku
spoločnosti. MsHK Žilina, a.s., rovnako poskytuje, na základe rozhodnutia mesta, dotované
ceny na prenájom ľadovej plochy pre širokú verejnosť, ako aj profesionálne kluby. Mesto, práve
vďaka MsHK Žilina, a.s. a jeho pôsobeniu, ako aj minuloročnom úspechu v extralige,
zabezpečuje, vďaka menu hokejovej arény, príjem do rozpočtu mesta v sume viac ako 1 milión
EUR ročne. Tieto financie do rozpočtu mesta tečú výhradne na základe dohody medzi MsHK
Žilina, a.s., spoločnosťou TIPSPORT SK, a.s. a vedením mesta. V zmysle dohody, malo mesto
každoročne navýšiť bežný rozpočet spoločnosti o sumu 150 tisíc EUR, čo sa v minulom roku
aj reálne stalo, v tomto roku zatiaľ nie. Z týchto dôvodov vedenie spoločnosti predkladá návrh
na navýšenie dotácie z rozpočtu mesta o sumu 160 000,- EUR, ktorá predstavuje predpokladané
nutné výdavky spoločnosti na dofinancovania prevádzky spoločnosti a úhradu časti starých
záväzkov.
Uznesenie priamo nemá dopad na rozpočet, avšak po jeho naplnení, bude mať dopad na
výdavkovú časť rozpočtu vo výške, ako je uvedené vyššie.

Materiál bol prerokovaný Komisiou finančnou kde hlasovanie bolo v pomere 4 za, 2 proti, 2 sa
zdržali, Komisiou športovou, kde materiál nebol schválený, bolo odporučené materiál
dopracovať a priložiť k materiálu tabuľku využitia dotácie na prevádzku zimného štadióna
a definovať kam sa má žiadaná suma presne použiť a na zasadnutí Mestskej rady v Žiline, ktorá
neprijala platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina
všetkých členov mestskej rady.

MATERIÁL
Spoločnosť MsHK Žilina, a.s., ako 100%-tná dcérska spoločnosť mesta Žilina,
dlhodobo trpí na nedofinancovanie. Dlhodobo rieši vysporiadanie starých záväzkov (záväzky,
ktoré vznikli pred rokom 2011), čo ma za následok nedostatočné krytie finančných potrieb
spoločnosti na bežný rok. Len pre informáciu, krátkodobé záväzky na konci hospodárskeho
roku sezóny 2009/2010 (t.j. k máju 2010), predstavovali hodnotu viac ako 1,1 milióna EUR,
kým ku koncu roka 2016, záväzky predstavovali len približne 0,4 milióna EUR. MsHK Žilina,
a.s. v tomto roku musí čeliť exekúcií a blokovaniu účtov, čo má rovnako dopad na schopnosť
financovať aktivity spoločnosti a prevádzku spoločnosti.
Ďalším problémom, s priamym dopadom na hospodárenie spoločnosti je aj zmena
„statusu“ spoločnosti voči dodávateľovi elektrickej energie, čo malo a stále má za dôsledok
zásadné zvýšenie nákladov na elektrickú energiu. Medziročne to predstavuje hodnotu takmer
90 tisíc EUR. Toto navýšenie nikdy nebolo zohľadnené v sume bežne poskytovanej dotácie
mestom. Je však pravda, že v prípade, ak sa podarí vybudovať novú trafostanicu v majetku
spoločnosti, tak tento dopad sa zníži. Napriek maximálnej snahe vedenia spoločnosti, sa zatiaľ
nepodarilo trafostanicu vybudovať. Predpokladáme, že sa tak stane do konca tohto roka. Jej
realizácia je financovaná z kapitálovej dotácie od mesta. Úspora teda nastane až od momentu
sprevádzkovania novej trafostanice, čo sa zatiaľ nestalo.
Mesto Žilina, počnúc rokom 2016 profituje z dohody medzi spoločnosťou TIPSPORT
SK, a.s., mestom a spoločnosťou MsHK Žilina, a.s. Vďaka tejto dohode vznikla zmluva, ktorá
zabezpečuje pravidelný príjem do rozpočtu mesta minimálne v sume 1 milión EUR. Spoločnosť
MsHK Žilina, a.s. z toho príjmu mesta, podľa dohody, má každoročne dostať sumu na úrovni
150 tisíc EUR, čo sa v minulom roku (roku podpisu zmluvy) aj stalo, ale v tomto roku zatiaľ
nie.
V tomto roku predpokladáme, že by bolo možné získať na rekonštrukciu hokejového
štadióna z rozpočtu štátu dotáciu v hodnote približne 0,5 milióna EUR. Rokovania zatiaľ
prebiehajú, predpokladom bude vykrytie časti výdavkov, teda spolufinancovanie zo strany
spoločnosti, v hodnote približne 0,1 milióna EUR a viac. Spoločnosť na takéto
spolufinancovanie peniaze nemá.
MsHK Žilina, a.s. dlhodobo zabezpečuje prevádzku dvoch ľadových plôch, nielen pre
vlastnú potrebu, ale v zmysle rozhodnutia mesta, aj pre širokú laickú i odbornú verejnosť. Ľad
pre krasokluby, verejné korčuľovanie a hokej mladých, je poskytovaný za dotované ceny,
v zmysle stratégie mesta zameranej na rozvoj športu, najmä detí a mládeže. To má za následok
krátenie príjmov spoločnosti, čo je každoročným problémom a dlhodobým problémom aj do
budúcnosti. Spoločnosť to financuje z komerčného prenájmu a reklám.
V dôsledku nízkeho rozpočtu spoločnosti na prevádzku a aj snahou vedenia spoločnosti,
došlo k výraznému zredukovaniu počtu zamestnancov, ich platov, úväzkov a podobne.
Podobne, boli dlhodobo obmedzované výdavky na opravy a údržbu. Riešili sa len havarijne
stavy a nutné opravy. Toto je už ďalej neudržateľný stav, keďže dnešné opravy sa riešia len na

úkor iných prevádzkových nákladov. Ich splatnosť sa tak nabaľuje. Je potrebné ich vysporiadať
v riadnych termínoch, až odbúrame aj posledné záväzky.
Spoločnosť má snahu vysporiadať aj zostávajúce záväzky spoločnosti s ohľadom na to,
že predpokladá ohlásený prevod správy na spoločnosť Žilbyt, s.r.o. a chce teda zabezpečiť, aby
nový správca (Žilbyt, s.r.o.) prevzal pokiaľ možno čo najmenej záväzkov.
S ohľadom na vynikajúce výsledky spoločnosti v extralige v poslednej sezóne a na
predpoklad udržania tejto pozície, predpokladáme, že je i jednou z priorít mesta a poslancov
zastupiteľstva, udržať skutočne špičkový hokej v Žiline. Toto je i motiváciou pre hokejové deti
a mládež, zapájať sa do tohto športu a športu vo všeobecnosti. MsHK Žilina, a.s. ako jediný
100% mestský klub na Slovensku, svojimi výsledkami pritiahol viac za rok 2016 viac ako 90
tisíc aktívnych divákov. Ku koncu sezóny sa návštevnosť pohybovala na úrovni 2 – 3 tisíc
divákov. Týmto sa stal hokej, v podaní MsHK Žilina, a.s. najmasovejším športom v Žiline za
rok 2016 vôbec. Za minulý rok využilo zimný štadión viac ako 1400 registrovaných športovcov.
Z týchto dôvodov, vedenie spoločnosti, pristúpilo k vypracovaniu a predloženiu návrhu
na navýšenie dotácie z rozpočtu mesta o sumu 160 000,- EUR, ktorá predstavuje predpokladané
nutné výdavky spoločnosti na dofinancovania prevádzky spoločnosti do konca roka 2017.
Spoločnosť MsHK Žilina, a.s., navrhuje, aby prednosta MsÚ v Žiline, našiel potrebné
finančné prostriedky v rozpočte mesta, teda nenavrhuje priamu zmenu rozpočtu. Spoločnosť
takýto postup považuje za korektnejší, a to aj vzhľadom na možnosti rozpočtu. Predpokladáme
však, že v zmysle vyššie uvedenej dohody – zmluvy so spoločnosťou TIPSPORT SK, a.s.,
vďaka ktorej mesto ročne na príjmoch získa približne 1 milión EUR a Viac, nebude mať mesto
problém prefinancovať tento návrh.

