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                                                     NÁVRH UZNESENIA


Prijatie úveru

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prijatie úveru: 

	
výška: 		150 000 000,– Sk 
			(navýšenie existujúceho úveru o 92 447 180,– Sk)
peňažný ústav: 	Tatra banka, a. s. 
účel úveru: 	financovanie obchodných záväzkov mesta
druh účelu: 	dlhodobý investičný
splatnosť: 		30. 04. 2022
úroková sadzba: 	12M BRIBOR + 1,00 % p. a. 
zabezpečenie: 	existujúce, bez zmeny, t. j.: 
	záložné právo na akcie DEXIA banky Slovensko, a. s.,

záložné právo na nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1100,
bianco zmenka mesta spolu so zmluvou o jej použití alebo spísanie notárskej zápisnice, 
záložné právo na akcie LETISKO Žilina, a. s. 






















DÔVODOVÁ SPRÁVA K NÁVRHU NA PRIJATIE ÚVERU 


V súvislosti s nevysporiadanými obchodnými vzťahmi za rok 2006 a v kontexte s predkladaným materiálom „Riešenie finančnej situácie mesta vo väzbe na nedoriešené finančné vzťahy z rozpočtu mesta na rok 2007“ vedenie mesta Žilina navrhuje využiť otvorenú úverovú linku v Tatra banke, a.s., v    plnej výške  150 000 000,- Sk t.j. navýšiť zostatok úveru o 92 447 180,- Sk.  Parametre úveru sú uvedené v návrhu na uznesenie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré je súčasťou tohto materiálu. 









































Riešenie finančnej situácie mesta vo väzbe
 na nedoriešené finančné vzťahy z rozpočtu mesta na r. 2007


Rozpočet mesta Žilina na rok 2007 bol mestským zastupiteľstvom schválený dňa     26.2.2007. V rámci predloženého a schváleného rozpočtu, boli v dôvodovej správe k rozpočtu konkretizované rizikové miesta, ktoré môžu negatívne ovplyvniť čerpanie rozpočtu a finančnú stabilizáciu mesta Žilina.
V nadväznosti na schválenie rozpočtu pre r. 2007, kde boli načrtnuté základné princípy hospodárenia mesta a v súvislosti s výkonanými analýzami prvotných požiadaviek a potrieb z pohľadu začatia stabilizačného programu, prijalo vedenie mestského úradu postupnosť krokov v časovom horizonte do konca roka 2007 tak, aby bolo zabezpečené proporcionálne hospodárenie mesta, zachovaný vyrovnaný rozpočet a zároveň vytvorený predpoklad pre realizáciu základných kapitálových výdavkov mesta.

	Systém hospodárenia mesta musí vychádzať z vyváženého čerpania výdavkovej oblasti, založenej na bežných príjmoch mesta, bez vynútených predajov majetku (rozumej vynútených z pohľadu vykrytia schodku rozpočtu mesta), pričom sa v tomto smere rozumie bežná aj základná kapitálová časť. Nevyhnutným dôsledkom týchto krokov je racionalizácia výdavkovej časti vo všetkých smeroch. Vzhľadom na charakter tohto procesu, musíme hovoriť o dlhodobom procese, ktorý bude založený na dôslednej analýze súčasného stavu a hľadanie rezerv vo výdavkovej časti v celom rozsahu, počnúc správnymi výdavkami cez podporné granty, dotácie mestských a na mesto naviazaných organizácií a končiac samotnými kapitálovými výdavkami pre bežné krytie obnovy mesta.


	Postupne vytvárať priestor pre možnosť realizácie výdavkov v kapitálovej oblasti, ktorá v súčasnosti nie je krytá, a to nielen pre samotné rozvojové projekty mesta samotného, ale aj pre vytvorenie možností na hlbšie zapojenie sa do grantových projektov, ako z pohľadu jednotlivých ministerstiev, tak aj z pohľadu Európskej únie. Toto je potrebné podotknúť hlavne z toho dôvodu, že každý grant – súčinnosť pri financovaní, žiada finančnú spoluúčasť mesta s adekvátnym zaťažením rozpočtu.


	Postupne prejsť v oblasti financovania na model, keď účelný predaj mestského majetku bude jednoznačne spojený s rozvojovými projektmi, ktoré budú vychádzať z potenciálu rozvoja predaného majetku novým subjektom, alebo vyzískané zdroje budú použité výhradne na kapitálové výdavky rozvojových programov samotného mesta. To znamená, postupne zamedziť doteraz zaužívaný systém tzv. „prejedania“ majetku mesta bez sekundárneho efektu (viď dlhodobé financovanie MŠHK prostredníctvom predaja majetku mesta).


	Do konca roku 2007 realizovať vybudovanie zdravých základov financovania mesta, hlavne odbúraním tzv. sekundárnej zaťaženosti legislatívnou, vecnou a finančnou formou. Jedná sa hlavne o prípady vychádzajúce z minulosti procesom nevýhodných väzieb na jednotlivé subjekty napojené na rozpočet mesta a neefektívne odčerpávajúce vlastné zdroje a v neposlednom slede vysporiadanie sa s pretrvávajúcimi záväzkami mesta, vychádzajúc z ručiteľských zmlúv minulosti a súdnych sporov zaväzujúcich mesto k plneniu.
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S cieľom zabezpečenia tohto komplexného procesu, začal mestský úrad vo svojej výkonnej činnosti realizovať určité opatrenia, ktoré v konečnom dôsledku vytvoria predpoklady pre dosiahnutie horeuvedených cieľov, a ktoré budú postupne uplatňované v praxi. Z rozhodujúcich faktorov, ktoré budú v krátkej budúcnosti realizované môžeme zhodnotiť:
	realizácia forenzného auditu (viď MZ 17.1.07) majetku, procesov a vzťahov, s cieľom zistenia sekundárnej zaťaženosti mesta aktivitami negatívne zaťažujúcimi finančné hospodárenie a vecné plnenie mesta Žilina. Predpokladaný termín: máj 2007. V súčasnosti realizácia výberového konania na dodávateľa. 


	príprava a realizácia optimalizácie finančného hospodárenia mesta. Za tým účelom zabezpečiť reštrukturalizáciu súčasného úverového portfólia s presunmi na dlhodobé financovanie a využitie všetkých súčasne dostupných prvkov financovania v rámci komerčných finančných ištitúcií, pričom základom je súčasná úverová angažovanosť: Dexia – 741 mil. Sk, Tatra banka – 150 mil. Sk, Ľudová banka – 30 mil. Sk, komunálne obligácie – 100 mil. Sk. Začiatok tohto procesu predpokladáme v mesiacoch máj/jún 2007 a ukončenie v mesiacoch august/september 2007.



	realizácia racionalizačných opatrení s dopadom na hospodárenie mesta Žilina, počnúc samotným mestským úradom a končiac náväzným financovaním činností spojených s mestom, cez súčinné spoločnosti a príspevkové organizácie. Táto oblasť je dlhodobého charakteru, ktorej začiatok je možné postaviť do obdobia ukončenia forenzného auditu, bez časovo ohraničeného ukončenia. 


	zabezpečiť účelnú štartovaciu čiaru pre realizáciu budúcich opatrení s vysporiadaním sa minulých adresných finančných vzťahov, neukončených k 31.12.2006 a legislatívne a vecne zaťažujúcich rozpočet mesta, ako aj finančno-ekonomické vzťahy a legislatívne vzťahy mesta s dotknutými subjektmi. Na tento účel využiť otvorenú úverovú linku Tatra banky vo výške 150 mil. Sk, ktorá znamená doplnenie finančných zdrojov bez rozšírenia komplexnej úverovej zaťaženosti. Tým sa vytvorí priestor pre riešenie pod bodom 4 tejto správy a neovplyvní ďalšie kroky k stabilizácii finančného hospodárenia mesta v zmysle navrhovaných krokov. Návrh schválenia úverovej pomoci predložený do Mimoriadneho zastupiteľstva mesta Žilina dňa 26.3.2007.


Všetky uvedené opatrenia musia byť realizované tak, aby v žiadnom prípade neobmedzili základný chod mestských štruktúr, ale naopak, zabezpečili postupný prechod na optimálne zladenie finančných zdrojov mesta s bežnými potrebami. Zároveň týmto spôsobom je nevyhnutné vytvoriť priestor pre optimalizáciu postupu v rozhodujúcich rozvojových zámeroch pre budúce obdobia, ako aj nevyhnutných mimorozpočtových požiadaviek poslancov mestského zastupiteľstva.




