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NÁVRH UZNESENIA





Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prevod akcií Mesta Žilina v Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. na Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky za:


	1. alternatíva - ministerstvom navrhovanú kúpnu cenu 1 € alebo


	2. alternatíva - nominálnu cenu akcií, t.j. 410 000,- Sk alebo


	3. alternatíva - cenu stanovenú znaleckým posudkom










Dôvodová správa

Listom zo dňa 23.2.2008 oslovil Mesto Žilina minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR s návrhom na odplatný prevod akcií Mesta Žilina v Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Vo svojom liste navrhuje prevod uskutočniť zmluvou o kúpe cenných papierov za kúpnu cenu 1 €.

Od svojho vzniku až do r. 2007 (údaje za rok 2008 ešte nie sú k dispozícii, plánom bol však mierny zisk vo výške 1660 €) Letisková spoločnosť Žilina, a.s. nevykázala zisk, pričom nedošlo k úhrade straty zo strany akcionárov, ale bolo realizované zvýšenie základného imania zo strany štátu.

Keďže regionálne letiská (vrátane žilinského) nie sú zatiaľ schopné zabezpečovať svoje činnosti vyváženým hospodárením a rôznorodá akcionárska štruktúra nedokáže zabezpečiť efektívne riadenie letísk, navyše tiež bez finančnej účasti samospráv, navrhuje sa prevod akcionárskeho podielu Mesta Žilina v Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. na štát, zastúpený Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

V súčasnosti je podiel Mesta Žilina na základnom imaní spoločnosti vo výke 0,45 %, čo znamená podiel minoritného akcionára bez reálneho vplyvu na fungovanie spoločnosti. Nominálna hodnota podielu Mesta Žilina je 410 000,- Sk (41 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 10 000,- Sk), ktorá vznikla upísaním akcií pri založení spoločnosti.

Vzhľadom na uvedené predkladateľ predkladá tento materiál na rozhodnutie Mestského zastupiteľstva, aby rozhodlo, za akých podmienok dôjde k prevodu akcií Mesta Žilina v Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. na Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, pričom sú možné tieto varianty:
	za ministerstvom navrhovanú kúpnu cenu 1 €

za nominálnu cenu akcií, t.j. 410 000,- Sk
za cenu stanovenú znaleckým posudkom

Predkladaný materiál je v súlade s právnymi predpismi SR ako aj Mesta Žilina.

Materiál bol prerokovaný Mestskou radou v Žiline.

Materiál
Uznesením č. 23 zo dňa 14.1.2009 Vláda SR schválila analýzu súčasného stavu účasti regiónov na správe letísk a návrh efektívnejšieho riešenia podľa variantu 1 a uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR rokovať so zástupcami vyšších územných celkov a zástupcami miest, ktorí sú akcionármi regionálnych letísk (Letisko Poprad - Tatry, a. s., Letisková spoločnosť Žilina, a. s., Letisko Sliač, a. s. a Letisko Piešťany, a. s.) s cieľom prevzatia väčšiny akciových podielov v letiskových spoločnostiach štátom. Zároveň tiež odporučila predsedom dotknutých samosprávnych krajov primátorom dotknutých miest riešiť s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR akcionársku štruktúru podľa variantu 1.

	V podmienkach Mesta Žilina ide o Letiskovú spoločnosť Žilina, a. s., IČO 36 426 032 so sídlom Letisko, Dolný Hričov 013 41, ktorá prevádzkuje tamojšie letisko. Táto spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra dňa 1.1.2005. K vzniku tejto spoločnosti došlo na základe zákona č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach, pričom došlo k vyčleneniu letiska Žilina z príspevkovej organizácie Slovenská správa letísk.

Letisková infraštruktúra, tvorená vzletovou a pristávacou dráhou, svetelnými zabezpečovacími zariadeniami a energetikou prešla bezodplatne do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja, ktorý ju prenajal Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. na 20 rokov. Ostatný nehnuteľný majetok letiskovej spoločnosti tvorí len časť pozemku v zastavanom priestore letiska. Terminál pre cestujúcich s časťou vnútorného vybavenia je prenajatý od spoločnosti Letisko Žilina, a.s. za 4 mil. SKK (132 776 eur) plus DPH ročne.

Akcionárska štruktúra Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. je nasledovná:

	Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – 99,08 %

Žilinský samosprávny kraj – 0,47 %
Mesto Žilina – 0,45 %

V porovnaní s ostatnými tromi regionálnymi letiskami má Mesto Žilina v Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. len minimálny a bezvýznamný akcionársky podiel, rovnako tiež vyšší územný celok (na porovnanie – Poprad – Tatry: štát 34,001 %, VÚC 25,108 %, Mesto Poprad + Mesto Vysoké Tatry 40,891 %; Sliač: štát 67, 053 %, VÚC 16,972 %, Mesto Zvolen 15,975 %; Piešťany: štát 22,140 %, VÚC 56,370 %, Mesto Piešťany 31,490 %. Zdroj – materiál MDPT SR č. UV-30038/2008, www.rokovania.sk – 131. schôdza vlády SR).




