MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE






Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v Žiline



								

Číslo materiálu: _____/2011
                                                                                                


K bodu programu




Zníženie základného imania spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o.




Materiál obsahuje: 				      		Materiál prerokovaný:

	Návrh na uznesenie					Komisia finančná (12.5.2011)

Dôvodová správa						Mestská rada (16.5.2011)


Predkladá: 

Ing. Igor Choma
primátor Mesta Žilina


Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Branislav Bačík
konateľ ŽILINA REAL, s.r.o.



Žilina, máj 2011


NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2011

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline

schvaľuje:

zníženie základného imania spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. (v súlade s § 146 a § 147 Obchodného zákonníka), IČO 36 433 420, na výšku 6.638,783775 € a uskutočnenie všetkých s tým súvisiacich úkonov,

	vyplatenie časti podielu na základnom imaní, jedinému spoločníkovi (Mestu Žilina) z titulu zníženia základného imania spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. (v súlade s § 123 ods. 3 Obchodného zákonníka) a následné vysporiadanie zostávajúceho záväzku vzniknutého z titulu zníženia základného imania na novú hodnotu podľa bodu 1 tohto uznesenia.



DÔVODOVÁ SPRÁVA

	Predkladaný materiál priamo nadväzuje na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 66/2011 zo dňa 14.4.2011, ktorým bola schválená koncepcia definitívneho vysporiadania objektu Doškoľovacieho strediska Mesta Žilina v Gbeľanoch. Podľa tejto koncepcie sa uskutočnili také právne úkony, na základe ktorých je už vlastníkom budovy súp. č. 400 a pozemkov parc. č. 852/4 a 852/6 v kat. úz. Gbeľany spoločnosť KIA Motors Slovakia, s.r.o. Na základe týchto úkonov obdržala spoločnosť ŽILINA REAL, s.r.o. titulom vyplatenia kúpnej ceny sumu 11.020.000,- € bez DPH. Z dôvodu naplnenia uvedenej transakcie spoločnosť ŽILINA REAL, s.r.o. vykonala obstaranie a následnú úhradu za obstaranie budovy (viď. vyššie), spoločnosti Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o. a jej následný predaj spoločnosti KIA Motors Slovakia, s.r.o. Suma 3.100.167,30 €, ktorá predstavuje rozdiel medzi cenou obstarania a vkladu a realizáciou uvedeného majetku, ako celku, bude predmetom finančnej časti samotnej transakcie vyplatenia časti podielu na základnom imaní  spoločnosti v prospech mesta Žilina ako jediného spoločníka tak ako to predpokladala aj dôvodová správa k materiálu k horeuvedenému uzneseniu č. 66/2011 zo dňa 14.4.2011. Rozdiel medzi sumou zníženia základného imania a vyplatenia časti podielu zostane na účte záväzkov voči spoločníkom. Vysporiadanie tohto záväzku sa predpokladá v období do schválenia účtovnej závierky spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. za rok 2011, formou vyrovnania neuhradených strát spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. jej jediným spoločníkom.

	Vyššie uvedené pozemky boli vložené ako nepeňažný vklad do spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), ktorej základné imanie, zapísané v obchodnom registri, je vo výške 3.770.497,244905 €. Jediným spoločníkom spoločnosti je Mesto Žilina, ktorého výška vkladu sa rovná výške základného imania spoločnosti.

	Z dôvodu odpredaja majetku, ktorý sčasti (pozemky) tvoril nepeňažný vklad do základného imania, navrhujeme pristúpiť k zníženiu základného imania spoločnosti na sumu 6.638,783775 €, čo je hodnota pôvodného základného imania pri založení spoločnosti, t.j. ešte pred zvýšením základného imania o vyššie uvedený nepeňažný vklad. Týmto postupom vzniká mestu ako jej jedinému spoločníkovi právo na vyplatenie plnenia z titulu zníženia základného imania, čo bude predstavovať príjem hotovosti pre mesto v sume 3.100.167,30 €.

	Povinnosťou spoločnosti je pred zápisom novej výšky základného imania do obchodného registra do 15 dní od prijatia rozhodnutia jediného spoločníka o znížení základného imania dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní zverejniť oznámenie v Obchodnom vestníku spolu s výzvou veriteľom, aby si prihlásili svoje pohľadávky do 90 dní po poslednom oznámení. Spoločnosť je pritom povinná takýmto veriteľom poskytnúť primerané zabezpečenie ich pohľadávok, alebo tieto pohľadávky uspokojiť. Z dôvodu potreby právne konformného zavŕšenia procesu znižovania základného imania spoločnosti bude pravdepodobne potrebné pristúpiť k úhrade niektorých jej záväzkov po splatnosti, pričom sa však takýto postup predbežne nepredpokladá.

	Materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej i Mestskej rade bez pripomienok s odporučením schváliť ho.

