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Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo  v Žiline












  Vysporiadanie  pohľadávky  dpmž s.r.o. voči Mestu Žilina







Materiál obsahuje: 
1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál (Kúpna zmluva medzi Mestom Žilina a DPMŽ s.r.o. s prílohami)
				


Predkladá: 	
Michal Horecký 
zástupca primátora Mesta Žilina

Vypracoval: 
Ing. Alžbeta Popluhárová
Ekonomický odbor






V Žiline, dňa 03. 04.2008






Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
                   
I.     konštatuje, že 

Vysporiadanie pohľadávky DPMŽ s.r.o. voči  Mestu Žilina je navrhnuté vzájomným zápočtom pohľadávok  vo výške 72 401 297,91 Sk.
Rozdiel medzi započítanými pohľadávkami je 0,- Sk.

II.    schvaľuje 

Navrhnutý spôsob vysporiadania pohľadávky DPMŽ s.r.o. voči mestu Žilina



Dôvodová správa


Mestské zastupiteľstvo v Žiline uložilo Uznesením č. 35/2007 Ing. Igorovi Gubalovi, riaditeľovi DPMŽ s.r.o., navrhnúť spôsob vysporiadania pohľadávky DPMŽ s.r.o. voči mestu Žilina  vo výške 60 917 333,- Sk, ktorá vznikla  neposkytnutím  schválenej dotácie mesta Žilina Dopravnému podniku mesta Žiliny,  s.r.o., v rokoch 2002 – 2006 a pohľadávky DPMŽ  s. r.o. voči mestu Žilina z nevysporiadanej straty spoločnosti v rokoch 2002 – 2004 vo výške 11 483 964,91 Sk  (mesto je spoločenskou zmluvou zaviazané  na vykrytie straty za predchádzajúce účtovné obdobie), čo spolu predstavuje čiastku 72 401 297,91 Sk.

Po preskúmaní všetkých možností navrhujeme Mestskej rade v Žiline  prerokovať a odporučiť MZ na schválenie nasledovný postup na vysporiadanie pohľadávky DPMŽ s.r.o. voči mestu Žilina: 

	Schváliť predaj hnuteľného majetku mesta Žilina Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o.. Návrh kúpnej zmluvy vrátane súpisu majetku, ktorý tvorí predmet kúpy, je prílohou tohto materiálu.  Jedná sa o majetok mesta, ktorý má v súčasnej dobe DPMŽ s.r.o. v správe, na základe zmluvy o prenájme majetku mesta Žilina zo dňa 1.8.1996 a jej dodatkov. Predmetný hnuteľný majetok bol ocenený znaleckými posudkami na 69 154 144, - Sk, pričom mesto  DPMŽ sa dohodli na kúpnej cene 72 401 297,91 Sk.  


	Schváliť vzájomný zápočet pohľadávky  DPMŽ s.r.o voči mestu Žilina vo výške 72 401 297,91 Sk a pohľadávky mesta Žilina voči  DPMŽ, s.r.o.  z kúpnej zmluvy, vo výške 72 401 297,91 Sk, čím bude pohľadávka DPMŽ voči mestu Žilina vysporiadaná. 





Kúpna  zmluva   
ev. č. 74/2008 
 
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany : 

Mesto Žilina, zast.  Ivanom Harmanom – primátorom 
bankové spojenie 	:  Dexia banka Slovensko a. s., pobočka Žilina 
číslo účtu              	:  0330353001/5600 
IČO                       	:  00 321 796 

ako predávajúci 

a 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.  
zast. :  Ing. Igorom Gubalom – konateľom 
sídlo : Kvačalova 2, 011 40  Žilina 
bankové spojenie : Dexia banka a. s. Žilina, číslo účtu : 5627105001/5600 
IČO : 36 007 099 
DIČ : 2020447583 
IČ DPH: SK 2020447583 
Registrovaný : Obchodný register Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vložka č. 35210/L

ako kupujúci. 

I.
Predmet zmluvy 

	Predávajúci odpredáva kupujúcemu hnuteľný majetok, uvedený v prílohách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy nasledovne : 
Strojové zariadenia 		– uvedené v prílohe č. 1 
Elektrotechnické zariadenia 	– uvedené v prílohe č. 2 
Dopravné prostriedky 	– uvedené v prílohe č. 3 
Bytové zariadenia 		-  uvedené v prílohe č. 4 
Umelecké diela 		– uvedené v prílohe č. 5 
Uvedený hnuteľný majetok má v súčasnej dobe v správe kupujúci, na základe zmluvy o prenájme majetku Mesta Žilina zo dňa 1.8.1996 a jej dodatkov. 

II. 
Kúpna cena 

	Kúpna cena za predmet  kúpy  bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 72 401 297,91 Sk, slovom sedemdesiatdvamiliónov štyristojedentisícdvestodeväťdesiatsedem korún slovenských. 

	Predmet kúpnej zmluvy bol zároveň ocenený nasledovnými znaleckými posudkami v celkovej finančnej čiastke 69 154 144,– Sk, slovom  šesťdesiatdeväťmiliónov štopäťdesiatštyritícstoštyridsaťštyri korún slovenských : 

	Strojové zariadenia  v celkovej výške 6 040 487,– Sk 
            znalecký posudok č. 59/2/2007 Ing. Andela  
	Elektrotechnické zariadenie v celkovej výške 27 894 239,– Sk 
znalecký posudok č. 900-32B/2007 TIP 
	Dopravné prostriedky v celkovej výške 34 235 402,– Sk 

znalecký posudok č. 59/1/2007 Ing. Andela 
	Bytové zariadenia v celkovej výške 296 928,– Sk 

znalecký posudok č. 900-32B/2007 TIP + konzult. Ing. Bukovčan 
	Umelecké diela v celkovej výške 687 088,– Sk 

znalecký posudok č. 900-32B/2007 TIP 

III. 
Spôsob úhrady kúpnej ceny 

	Kúpna cena je splatná kupujúcim do 15 dní odo dňa podpisu tejto kúpnej zmluvy, pričom táto bude vysporiadaná  formou započítania pohľadávok, ktoré má kupujúci voči predávajúcemu z titulu nezaplatených prevádzkových mestských dotácií a neuhradenia straty spoločnosti  k 31.12.2006. 
IV.
Osobitné ustanovenia

	Kupujúci preberá predmet kúpy v technickom stave, s ktorým bol pred podpísaním kúpnej zmluvy oboznámený. Predávajúci nezodpovedá za vady predávaných vecí, ktoré vznikli ich opotrebením. 
	Predmet zmluvy predávajúci vecne odovzdá kupujúcemu po podpísaní kúpnej zmluvy. 

Táto kúpna zmluva bola schválená uznesením mestského zastupiteľstva č.  ............
zo dňa 14.4.2008. 

	Zástupcovia zmluvných strán si túto kúpnu zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej znením ju vlastnoručne podpísali. 
	Táto kúpna zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia. 


V Žiline, dňa ..............................


Predávajúci :                                                             Kupujúci : 



______________________________                     _____________________________
                 Ivan Harman                                                         Ing. Igor Gubala  
                    primátor                                                                      konateľ

