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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2011

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline

súhlasí

	so zvýšením základného imania v spoločnosti Govinvest I, s.r.o. o sumu vo výške 16 540 447 EUR a následným znížením základného imania v spoločnosti Govinvest I, s.r.o. o sumu vo výške 16 540 447 EUR  a uskutočnením všetkých s tým súvisiacich úkonov

	so zvýšením základného imania v spoločnosti Govinvest II, s.r.o. o sumu vo výške 5 479 199 EUR a následným znížením základného imania v spoločnosti Govinvest II, s.r.o. o sumu vo výške 5 479 199 EUR  a uskutočnením všetkých s tým súvisiacich úkonov


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu na schválenie v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina, nakoľko ide o závažný právny úkon, na ktorého legitimitu je nevyhnutný súhlas Mestského zastupiteľstva. Materiál na schválenie mestskému zastupiteľstvu v Žiline predkladá primátor Mesta Žilina nadväzne na uznesenie Vlády SR č. 894/2010 z 15. decembra 2010, v zmysle ktorého je Mesto Žilina povinné vrátiť Ministerstvu financií SR poskytnutú návratnú finančnú výpomoc v celkovej výške 22 130 000 EUR v termíne do 30. júna 2011.


	Podrobnejšie informácie o dôvodoch ako aj navrhovaných riešeniach sú uvedené v samotnom materiáli.

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Dopad materiálu na rozpočet mesta je vo forme efektívneho zníženia dlhu mesta Žilina, ktorý vznikol v dôsledku čerpania návratných finančných výpomocí z účtu štátnych finančných aktív vo výške 22 130 000,- EUR. Predkladaný materiál nemá žiaden negatívny finančný dopad na rozpočet mesta.  

MATERIÁL

Genéza prípadu

Vláda SR (ďalej aj „Vláda“) na svojom zasadnutí dňa 4.3.2004 prerokovala a schválila svojim uznesením č. 213/2004 návrh Investičnej zmluvy týkajúcej sa navrhovanej výstavby závodu na montáž automobilov v Žiline (ďalej aj „ZA“) medzi KIA MOTORS CORPORATION (ďalej aj „KMC“), Slovenskou republikou (ďalej aj „SR“) a ZA (ďalej aj „Investičná Zmluva I“) a zároveň návrh Investičnej zmluvy týkajúcej sa navrhovanej výstavby závodu na výrobu automobilových súčiastok a modulov v ZA medzi HYUNDAI  MOBIS (ďalej aj „HM“), SR a ZA (ďalej aj „Investičná zmluva II“). Predmetné Zmluvy boli ministrom hospodárstva podpísané dňa 5.3.2004. V oboch Investičných zmluvách (ďalej aj „Investičné zmluvy“) si zmluvné strany ustanovili vzájomné povinnosti a záväzky, na základe ktorých KMC a HM zrealizujú výstavbu závodov uvedených vyššie (ďalej aj „Projekty“) a Slovenské strany poskytnú spoločnosti KMC a HM pomoc a podporu pre Projekty.

Spoločnosť KMC založila dcérsku spoločnosť KIA Motors Slovakia, s.r.o. so sídlom Mariánske námestie 5/30, 010 01 Žilina, IČO: 35 876 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl. Číslo: 15074/L (ďalej aj „KMS“), ktorá realizovala výstavbu automobilového závodu a zároveň prijíma štátnu pomoc od Slovenskej republiky. 

Rovnako spoločnosť HM založila dcérsku spoločnosť Mobis Slovakia, s.r.o. so sídlom MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany, IČO: 35 876 557, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl. Číslo: 14983/L (ďalej aj „MS“), ktorá realizovala výstavbu závodu na výrobu automobilových súčiastok a zároveň prijíma štátnu pomoc od Slovenskej republiky.

Následne po podpísaní Investičných zmlúv Slovenská republika prostredníctvom Slovenskej konsolidačnej, a.s. a neskôr Mesta Žilina ako 100%-ného spoločníka založila spoločnosť Govinvest I, s.r.o. so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 35 879 181, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl. Číslo: 15289/L (ďalej aj „Govinvest I“) za účelom odpredaja 100%-ného obchodného podielu spoločnosti KMS po splnení podmienok definovaných Investičnou zmluvou I; a spoločnosť Govinvest II, s.r.o. so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 35 879 131, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl. Číslo: 15557/L (ďalej aj „Govinvest II“) za účelom odpredaja 100%-ného obchodného podielu spoločnosti MS po splnení podmienok definovaných Investičnou zmluvou II.

Za účelom splnenia záväzkov slovenských strán vyplývajúcich z Investičných zmlúv bola zo strany Ministerstva financií SR (ďalej aj „MFSR“) Mestu Žilina v zmysle uznesení Vlády č. 552 zo dňa 16. júna 2004 a č. 750 z 21. októbra 2009 poskytnutá návratná finančná výpomoc (ďalej aj  „NFV“) v celkovej výške 29 383 256,91 EUR. Uvedené prostriedky Mesto Žilina v súlade s relevantnými uzneseniami Vlády a nadväzujúcimi zmluvami použilo na výkup a úpravu pozemkov pod Projekty prostredníctvom spoločností Govinvest I a Govinvest II.

Uznesením Vlády č. 894 z 15. decembra 2010 a nadväzujúcimi zmluvami bola výška poskytnutej NFV znížená o sumu 7 253 256,91 EUR (jej výška tak k dnešnému dňu predstavuje 22 130 000 EUR) a konečný termín splatnosti NFV bol stanovený na 30. júna 2011.

Uznesením Vlády č. 894 z 15. decembra 2010 a nadväzujúcim podpisom dodatkov k Investičným zmluvám bol okrem iného zmenený pôvodný model vrátenia NFV, keď Mesto Žilina ako jediný spoločník malo predať 100% obchodného podielu v Govinvest I spoločnosti KMS za sumu 16 600 000 EUR a 100% obchodného podielu v Govinvest II spoločnosti MS za sumu 5 530 000 EUR. Celkovú sumu 22 130 000 EUR získanú týmito transakciami malo Mesto Žilina v plnej miere použiť na splatenie svojho záväzku z NFV. Tento postup, ktorým by sa KMS a MS stali efektívnymi vlastníkmi pozemkov  pod Projektmi (vrátane prác na ich úprave) bol zmenený na priamy predaj pozemkov z vlastníctva Govinvest I resp. Govinvest II spoločnosti KMS resp. MS na základe uzatvorených kúpnych zmlúv. Celá finančná hotovosť z predaja pozemkov sa tak nakumuluje v spoločnosti Govinvest I (16 600 000 EUR) a Govinvest II (5 530 000 EUR), ktoré momentálne nemajú žiaden právny titul na vrátenie týchto prostriedkov späť Mestu Žilina, a to z nasledovných dôvodov:

	Finančné prostriedky nadobudnuté spoločnosťami Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, s.r.o., na základe zmlúv uzatvorených s Mestom Žilina, boli v minulosti plne kapitalizované mestom (ako jediným spoločníkom spoločností)  do vlastného imania týchto spoločností, a to prostredníctvom ostatných kapitálových fondov. 


	Počas trvania spoločnosti nie je spoločnosť oprávnená vrátiť spoločníkovi jeho vklad (tzv. zákaz vrátenia vkladu podľa § 123 ods. 3 Obchodného zákonníka) a teda spoločník (Mesto Žilina) nemôže použiť tieto zdroje na vrátenie návratnej finančnej výpomoci. Za vrátenie vkladu sa však nepovažuje platba poskytnutá spoločníkovi pri znížení základného imania (§ 123 ods. 3 druhá veta Obchodného zákonníka). Z uvedeného dôvodu sa preto navrhuje uskutočniť tzv. repatriáciu vkladu prostredníctvom zníženia základného imania a následne použitie prijatej platby na vrátenie návratnej finančnej výpomoci. 


	Na to, aby takýto postup mohol byť uskutočnený je potrebné realizovať predchádzajúce zvýšenie základného imania z vlastných zdrojov spoločnosti (t.j. z ostatných kapitálových fondov).


Vyššie opísaný spôsob tzv. repatriácie vkladu spoločníka prostredníctvom zníženia základného imania, bol navrhnutý aj ministrom hospodárstva SR a ministrom financií SR a následne schválený už spomínaným uznesením vlády SR č. 894/2010 z 15. decembra 2010.


Záver

Vzhľadom na  vyššie uvedené je zo strany Mesta Žilina nanajvýš urgentné riešiť vzniknutú situáciu a vyhnúť sa tak hroziacej nútenej správe zo strany MFSR a zároveň efektívne znížiť celkovú úverovú angažovanosť Mesta, ktorá je už aj tak na dlhodobo neudržateľnej úrovni. Na základe právnej analýzy vypracovanej za účelom posúdenia možností repatriácie vkladov Mesta Žilina ako 100% spoločníka spoločností Govinvest I a Govinvest II sa javí ako jediná možnosť zvýšiť a následne znížiť základné imanie Govinvest I o sumu 16 540 447 EUR a Govinvest II o sumu 5 479 199 EUR z doteraz vykonaných a už splatených vkladov Mesta Žilina do ich vlastného imania. Zostávajúcu časť prostriedkov v sume 110 354 EUR vrátia Govinvest I (59 553 EUR) a Govinvest II (50 801 EUR) Mestu Žilina z titulu ich záväzkov z poskytnutých prostriedkov v roku 2010, ktoré k dnešnému dňu neboli kapitalizované do ich vlastného imania (ide o kompenzáciu dane z nehnuteľností, uhradenú Ministerstvom hospodárstva SR a preposlanú následne Mestom Žilina). Následne po realizácii samotnej repatriácie vkladov mesta Žilina v spoločnostiach Govinvest I a II budú tieto spoločnosti zlikvidované, a to v súlade s platnými právnymi predpismi. Predpokladá sa však, že samotný proces likvidácie spoločností bude zahájený paralelne s procesom znižovania základného imania, a to už v priebehu mesiacov máj, respektíve jún 2011 a zavŕšený do konca roku 2011. Z uvedeného procesu momentálne nevyplývajú pre Mesto Žilina žiadne negatívne finančné dopady.    

