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Návrh uznesenia


Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.   schvaľuje 

     1. Uzatvorenie Memoranda o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina a Slovenskou investičnou a realitnou spoločnosťou, akciová spoločnosť, sídlo Framborská ul. č. 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 383 511, zo dňa 19. 06. 2007. 








































Dôvodová správa                       

Memorandum o spoločnom postupe je výsledkom uskutočnených rokovaní medzi Mestom Žilina na jednej strane a spoločnosťou Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a. s., so sídlom Framborská 42 Žilina, IČO : 36 383 511, spoločnosťou ANTRADE spol. s. r.o., so sídlom Mydlárska 185, IČO: 00 634 191  Žilina a JUDr. Michalom Krnáčom, na strane druhej, ktoré boli dôsledkom závažnej situácie spôsobenej jednotlivými vzájomnými právnymi krokmi vyplývajúcimi z nesúladu zámerov a postavení vo vzájomných vzťahoch. 
Existujúci stav prináša so sebou riziko zložitých súdnych sporov s možnými vážnymi finančnými následkami, ako aj zmrazenie aktivít a činností niektorých športových klubov a organizácií v meste. 
Cieľom a účelom memoranda je usporiadanie vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina na jednej strane a Slovenskou investičnou a realitnou spoločnosťou, a. s., ANTRADE, s.r.o. a JUDr. Michalom Krnáčom na strane druhej tak, aby sa posilnilo postavenie Mesta Žilina v týchto vzťahoch, aby sa odstránili sporné miesta v už existujúcich právnych vzťahoch, bol do budúcna vytvorený rámec na zosúladenie a usporiadanie vzájomných vzťahov tak, aby boli v čo možno najširšej miere zabezpečené potreby Mesta Žilina v oblasti realizácie a rozvoja športových aktivít prostredníctvom využitia existujúcej športovej haly, aby bol vytvorený dostatočný časový priestor na vybudovanie novej športovej haly, aby neboli znemožnené projekty, ktoré môžu byť pre mesto prospešné, aby boli odstránené riziká z prebiehajúcich súdnych sporov aj s ohľadom na časové hľadisko ich trvania a aby boli optimalizované vzťahy súvisiace so systémom parkovania a ďalším rozvojom systému statickej dopravy v meste Žilina. 


Príloha:  Memorandum o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina a Slovenskou investičnou a realitnou spoločnosťou, akciová spoločnosť so sídlom Framborská ul. č. 12, 010 01 Žilina, IČO: 36383511,  zo dňa 19. 06. 2007 




















Návrh na uznesenie


Mestské zastupiteľstvo v Žiline






	schvaľuje


poskytnutie účelovo viazanej dotácie na prevádzku športovej haly, číslo súpisné 8164 v k. ú. Žilina pre rok 2007 vo výške 3 000 000,– Sk.




































Dôvodová správa

	Návrh uznesenia vyplýva z potreby zabezpečiť plnenie a realizáciu príslušných ustanovení Memoranda  o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina a Slovenskou investičnou a realitnou spoločnosťou, akciová spoločnosť, sídlo Framborská ul. č. 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 383 511, zo dňa 19. 06. 2007.











































Návrh uznesenia


Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje 

1.  uzatvorenie Dohody o urovnaní medzi Mestom Žilina a spoločnosťou ANTRADE spol. s r.o. so sídlom Mydlárska 185, 010 01 Žilina, IČO: 00 634 191 a JUDr. Michalom Krnáčom, ktorá tvorí prílohu Memoranda o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina a Slovenskou investičnou a realitnou spoločnosťou, akciová spoločnosť, sídlo Framborská ul. č. 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 383 511, zo dňa 19. 06. 2007.







































Dôvodová správa

	Návrh uznesenia vyplýva z potreby zabezpečiť plnenie a realizáciu príslušných ustanovení Memoranda  o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina a Slovenskou investičnou a realitnou spoločnosťou, akciová spoločnosť, sídlo Framborská ul. č. 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 383 511, zo dňa 19. 06. 2007.











































Návrh uznesenia


Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje 

1.  vloženie nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s. r. o., so sídlom Košická ul. č. 2, 010 65 Žilina, identifikačné číslo: 36 407 470, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vo vložke č. 13786/L, oddiel Sro (ďalej len „Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.“) vo výške určenej znaleckým posudkom so zaokrúhlením na celé stotisíce nadol, ktorý bude predstavovať pohľadávka voči spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., a ktorá vznikne z právneho titulu dohody o prevzatí dlhov uzatvorenej medzi Mestom Žilina a  Žilinskou parkovacou spoločnosťou, s. r. o., na základe ktorej dôjde k  prevzatiu dlhov Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. voči Dexia banka Slovensko a. s., so sídlom Hodžova ul. č. 11, 010 11 Žilina, identifikačné číslo 31 575 951 (ďalej len „Dexia banka Slovensko, a.s.“) vyplývajúcich zo Zmluvy o terminovanom úvere, č. 02/007/06, zo dňa 03.05.2006 v znení dodatkov, uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a.s. a Žilinskou parkovacou spoločnosť, s.r.o., Zmluvy  o úverovom rámci, č. 02/006/06, zo dňa 03.05.2006 v znení dodatkov, uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a.s. a Žilinskou parkovacou spoločnosť, s.r.o., Zmluvy o úverovej linke, č. 02/008/06, zo dňa 03.05.2006 v znení dodatkov, uzavretej  medzi Dexia banka Slovensko, a.s. a Žilinskou parkovacou spoločnosť, s.r.o., Zmluvy o terminovanom úvere, č. 02/005/07, zo dňa 26.01.2007 v znení dodatkov, uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a.s. a Žilinskou parkovacou spoločnosť, s.r.o., všetko v súlade s Memorandom o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina a Slovenskou investičnou a realitnou spoločnosťou, akciová spoločnosť, sídlo Framborská ul. č. 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 383 511, zo dňa 19. 06. 2007.

2.  uzatvorenie dodatku k spoločenskej zmluve Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. vo forme nového znenia spoločenskej zmluvy, s účinnosťou od okamihu zvýšenia základného imania podľa bodu 1 tohto uznesenia. Nové znenie spoločenskej zmluvy tvorí prílohu Memoranda o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina a Slovenskou investičnou a realitnou spoločnosťou, akciová spoločnosť, sídlo Framborská ul. č. 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 383 511, zo dňa 19. 06. 2007.


















Dôvodová správa

	Návrh uznesenia vyplýva z potreby zabezpečiť plnenie a realizáciu príslušných ustanovení Memoranda  o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina a Slovenskou investičnou a realitnou spoločnosťou, akciová spoločnosť, sídlo Framborská ul. č. 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 383 511, zo dňa 19. 06. 2007.






































Návrh uznesenia


Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje 

1.  Uzatvorenie dohody o prevzatí dlhov spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s. r. o., so sídlom Košická ul. č. 2, 010 65 Žilina, identifikačné číslo: 36 407 470, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vo vložke č. 13786/L, oddiel Sro (ďalej len „Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.“) voči Dexia banka Slovensko a. s., so sídlom Hodžova ul. č. 11, 010 11 Žilina, identifikačné číslo 31 575 951 (ďalej len „Dexia banka Slovensko, a.s.“) vyplývajúcich zo Zmluvy o terminovanom úvere, č. 02/007/06, zo dňa 03.05.2006 v znení dodatkov, uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a.s. a Žilinskou parkovacou spoločnosť, s.r.o., Zmluvy  o úverovom rámci, č. 02/006/06, zo dňa 03.05.2006 v znení dodatkov, uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a.s. a Žilinskou parkovacou spoločnosť, s.r.o., Zmluvy o úverovej linke, č. 02/008/06, zo dňa 03.05.2006 v znení dodatkov, uzavretej  medzi Dexia banka Slovensko, a.s. a Žilinskou parkovacou spoločnosť, s.r.o., Zmluvy o terminovanom úvere, č. 02/005/07, zo dňa 26.01.2007 v znení dodatkov, uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a.s. a Žilinskou parkovacou spoločnosť, s.r.o. a zároveň schvaľuje, aby primátor vykonal právne úkony potrebné na zánik zabezpečení vyplývajúcich zo Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 02/006/06 zo dňa 03.05.2006 v znení dodatkov uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a.s. a Žilinskou parkovacou spoločnosťou, s.r.o., Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 02/005/07 zo dňa 26.01.2007 v znení dodatkov uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a.s. a Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., Zmluvy o zriadení záložného práva na pohľadávky voči peňažnému ústavu č. 02/006/06A, zo dňa 03.05.2006 v znení dodatkov uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a.s. a Žilinskou parkovacou spoločnosťou, s.r.o., Zmluvy o zriadení záložného práva na pohľadávky voči peňažnému ústavu č. 02/006/06B, zo dňa 03.05.2006 v znení dodatkov uzavretá medzi Dexia banka Slovensko, a.s. a Žilinskou parkovacou spoločnosť, s.r.o., Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel, č. 02/006/06 zo dňa 03.05.2006 v znení dodatkov, uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a.s. a Slovenskou investičnou a realitnou  spoločnosťou, akciovou spoločnosťou, so sídlom Framborská ul. č. 12, 010 01 Žilina, identifikačné číslo:36 383 511, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vo vložke č. 10147/L, oddiel Sa, Notárskej zápisnice, NZ 17233/2006 zo dňa 05.05.2006, vlastnej bianco zmenky č. 02/00507 na rad banky Dexia banka Slovensko, a.s..












Dôvodová správa

	Návrh uznesenia vyplýva z potreby zabezpečiť plnenie a realizáciu príslušných ustanovení Memoranda  o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina a Slovenskou investičnou a realitnou spoločnosťou, akciová spoločnosť, sídlo Framborská ul. č. 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 383 511, zo dňa 19. 06. 2007.




