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Žilina, apríl 2011
NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2011

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline

schvaľuje koncepciu definitívneho vysporiadania objektu Doškoľovacieho strediska Mesta Žilina v Gbeľanoch, pozostávajúcu z nasledovných úkonov:

Odpredaj pozemkov parc. č. 852/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 83ﾠ324 m283 324 m2 a parc. č. 852/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4123 m2, zapísané na LV č.1147 pre kat. úz. Gbeľany, obec Gbeľany, ktoré sú vo vlastníctve ŽILINA REAL, s.r.o., a to spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. za kúpnu cenu 3 763 858,76 € bez DPH.

	Uzavretie Dohody o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina, Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o., ŽILINA REAL, s.r.o. a  Kia Motors Slovakia, s.r.o. Na základe tejto dohody spoločnosť ŽILINA REAL, s.r.o. predá spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. nehnuteľnosti ako celok, t.j. pozemky a budovy doškoľovacieho strediska. K uvedenému postupu je potrebné v tejto listine zadefinovať nasledovné procesné úkony: 


	V zmluve o nájme uzavretej dňa 4.10.2006 medzi Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o. ( ako prenajímateľom) a ŽILINA REAL, s.r.o. (ako nájomcom) sa vypustí povinnosť ŽILINA REAL, s.r.o. ako nájomcu doplatiť odplatu za obdobie od skončenia nájmu do prevodu vlastníctva budovy doškoľovacieho strediska.

 
	Na základe Čl. I Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 4.10.2006 medzi Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o. ako budúcim predávajúcim a ŽILINA REAL, s.r.o. ako budúcim kupujúcim bude uzatvorená kúpna zmluva na objekt doškoľovacieho strediska.


	Uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy medzi ŽILINA REAL, s.r.o. ako budúcim predávajúcim a Kia Motors Slovakia, s.r.o. ako budúcim kupujúcim na  odkúpenie nehnuteľností pozostávajúcich z budovy doškoľovacieho strediska – stavby súp. č. 400, postavenej na parc. č. 852/6 a zapísanej na LV č. 1174 pre kat. úz. Gbeľany, obec Gbeľany, ostatných nebytových budov na parc. č. 582/4 (ďalej len „budovy“), príslušenstva, ktoré tvoria najmä inžinierske siete, rozvody, terénne úpravy a priľahlých pozemkov parc. č. 852/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 83ﾠ324 m283 324 m2 a parc. č. 852/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4123 m2, zapísané na LV č. 1147 pre kat. úz. Gbeľany, obec Gbeľany (ďalej len „pozemky“), ako celku, spoločnosťou Kia Motors Slovakia, s.r.o. od spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. za celkovú kúpnu cenu vo výške 11 020 000 €.


	Dohoda medzi Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o. a ŽILINA REAL, s.r.o. o vzdaní sa práv spoločnosťou Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o. ako oprávneného z vecného bremena (na základe zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 4.10.2006, vklad ktorej bol povolený pod V-6965/06), a zo záložného práva a predkupného práva (na základe zmluvy o zriadení záložného práva a predkupného práva zo dňa 4.10.2006, vklad ktorej bol povolený pod V-6963/06) na pozemky, ktoré sú v súčasnosti zapísané na LV č. 1147 pre kat. úz. Gbeľany.



DÔVODOVÁ SPRÁVA

	Na základe investičných zmlúv medzi Slovenskou republikou a Mestom Žilina na podporu investície KIA a MOBIS na Slovensku bol v katastrálnom území Gbeľany vybudovaný objekt tzv. Doškoľovacieho strediska Mesta Žilina (ďalej len „DS“ – v  materiáloch KIA sa uvádza aj ako „Tréningové centrum“) pre Kia Motors Slovakia, s.r.o. (ďalej len „KMS“). Na pozemky pod objektom DS bola poskytnutá mestu nenávratná finančná výpomoc na ich výkup. Súčasný právny stav je nasledovný:

	vlastníkom budovy DS je Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o. na základe kúpnej zmluvy zo dňa 4.10.2006,  
	vlastníkom pozemkov je ŽILINA REAL, s.r.o., 
	nájomcom budovy je ŽILINA REAL, s.r.o. na základe zmluvy o nájme zo dňa 4.10.2006 na obdobie 54 mesiacov, ktoré končí 30.4.2011,
	podnájomcom budovy je KMS na základe zmluvy o podnájme zo dňa 4.10.2006 medzi ŽIILINA REAL, s.r.o. ako nájomcom a KMS ako podnájomcom, podľa ktorej KMS budovu využíva ako tréningové centrum pre svojich zamestnancov.


Nájomný vzťah medzi Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o a ŽILINA REAL, s.r.o. končí 30.4.2011. Na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 4.10.2006 sa zmluvné strany zaviazali do 5 pracovných dní od konca nájmu uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorou ŽILINA REAL, s.r.o odkúpi budovu doškoľovacieho strediska od vlastníka Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o za stanovenú kúpnu cenu 7 919 832 €. Tento zmluvný záväzok sú zmluvné strany povinné splniť v termíne od 1.5. do 5.5.2011.

Spoločnosť ŽILINA REAL, s.r.o. a Mesto Žilina ako jeho jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia nemá záujem využívať uvedenú budovu DS pre svoje potreby. Preto Mesto Žilina dospelo k záveru odpredať uvedené nehnuteľnosti spoločnosti KMS, ktorá má záujem budovu naďalej využívať na účely doškoľovacieho strediska. V predchádzajúcom volebnom období prebehli rokovania medzi zástupcami mesta Žilina a spoločnosti KMS o podmienkach odpredaja,  kde kúpna cena navrhovaná spoločnosťou KMS, predstavovala sumu 9,0 mil. € (pozemky + budovy).Vzhľadom na to, že súčasné vedenie mesta dospelo k dohode o kúpnej cene vo výške 11.02 mil. €, je zrejmé, že ide o výhodnejšiu kúpnu cenu, ktorá umožňuje DS definitívne vysporiadať.

Ako najefektívnejší spôsob vysporiadania navrhujeme nasledovné:

	ŽILINA REAL, s.r.o. uzavrie kúpnu zmluvu so spoločnosťou Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o na kúpu budovy DS v zmysle Čl.I Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 4.10.2006. Na základe tohto úkonu ŽILINA REAL, s.r.o. nadobudne vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti. 
	ŽILINA REAL, s.r.o. (ako budúci predávajúci) uzavrie s Kia Motors Slovakia, s.r.o. (ako budúcim kupujúcim) zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, na základe ktorej bezodkladne po zápise vlastníckeho práva k budove DS do katastra nehnuteľností v prospech budúceho predávajúceho uzatvoria medzi sebou kúpnu zmluvu na pozemky spolu s budovami DS za dohodnutú kúpnu cenu 11 020 000 €.

Finančné krytie celého prevodu zabezpečí spoločnosť Kia Motors Slovakia, s.r.o. formou vinkulácie, pričom príjem z realizovanej transakcie bude pre Mesto Žilina  3 100 168  €. 

Uvedený postup bude záväzne zapracovaný v Dohode o spoločnom postupe, ktorá bude uzatvorená medzi Mestom Žilina, Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o., ŽILINA REAL, s.r.o. a  Kia Motors Slovakia, s.r.o. Ďalej KMS vyvinie maximálne úsilie a pomoc Mestu Žilina pri riešení otvorených otázok súvisiacich s investíciou KIA na Slovensku, a taktiež významnejšou mierou sa bude podieľať na aktivitách súvisiacich s rozvojom mesta a regiónu. 

Tento materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej a Mestskej rade s odporučením schváliť ho.

