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V Žiline, dňa 23. apríla 2009
Uznesenie č. ___/2009



Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje projekt multifunkčného športového areálu na Karpatskej a jeho realizáciu podľa nasledovného:


1.


	Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje založenie obchodnej spoločnosti bez majetkovej účasti mesta (pracovné označenie pre spoločnosť je “SPV“). 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie medzi mestom ako poskytovateľom dotácie a SPV ako prijímateľom dotácie za nasledovných podmienok:
	výška dotácie max. 829.847.97 € ročne (t.j. 25.000.000,-Sk ročne)

dotácia poskytovaná v mesačných splátkach
možnosť každoročnej úpravy výšky dotácie o výšku medziročnej inflácie, vyhlásenej Štatistickým úradom SR
	doba trvania zmluvy – od jej podpisu do roku 2029
	dotácia za obdobie od začatia prevádzky multifunkčného športového areálu na Karpatskej do 31.12.2009 v alikvótnej výške z celkovej výšky dotácie

účelom dotácie a jej výšky bude platba za možnosť využitia objektu športového areálu na Karpatskej v rozsahu času, priestorov a organizácií, určených Mestom Žilina  v prílohe dotačnej zmluvy
zmluva bude obsahovať klauzulu na ochranu investícií a zakotvovať zmluvné pokuty pre prípad porušenia ustanovení dotačnej zmluvy 
	Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v rámci ktorej sa mesto zaviaže na odkúpenie objekt športového areálu na Karpatskej pre prípad konkurzu, reštrukturalizácie alebo likvidácie SPV alebo pre prípad zániku dotačnej zmluvy

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v rámci ktorej získa mesto právo na odkúpenie objektu športového areálu na Karpatskej po uplynutí doby trvania dotačnej zmluvy za symbolické 1,-EUR
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje uzatvorenie zmlúv na zabezpečenie pohľadávok, súvisiacich s financovaním projektu športového areálu na Karpatskej



Dôvodová správa

Mesto Žilina v súčasnosti nemá k dispozícii multifunkčné športové zariadenie, ktoré by mohli využívať športové organizácie a kluby ( napr. centrum voľného času Žirafa) na svoju činnosť. Športový komplex „Karpatská“ má zastrešiť  19 športov (lezenie, basketbal, bedminton, volejbal, tenis, džudo, karate, hokejbal,  in-line korčulovanie, hokej, lakros, krasokorčuľovanie, korčuľovanie, bowling, fitnes, skate, bikros a trial). Vzhľadom na možnosti mesta Žilina a stav na finančnom trhu nemá mesto možnosť získať financovanie pre tento projekt (úverová zaťaženosť mesta, možnosti zabezpečenia). Financovanie projektu je zabezpečené na základe činnosti investora, ktorý vyrokoval podmienky získania finančných zdrojov od leasingovej spoločnosti. Na základe rokovaní medzi mestom Žilina, športovými subjektmi (najmä Centrum voľného času „Žirafa“) a investorom sa dospelo k riešeniu, ktoré je popísané v materiáli tohto návrhu. 




Materiál

Realizácia športového areálu na Karpatskej:

Realizáciou tohto projektu dôjde k  založeniu obchodnej spoločnosti bez majetkovej účasti mesta (pracovné označenie pre spoločnosť je “SPV“). Na SPV by bol prevedený pozemok určený pre projekt športového areálu „Karpatská“. Výstavba projektu by bola zabezpečená zo zdrojov získaných na základe leasingovej zmluvy. Prevádzkové a obstarávacie náklady a náklady spojené s užívaním objektu za nižšie sumy ako sú trhové by bolo zabezpečované na základe zmluvy o poskytovaní dotácie, pričom výška dotácie by bola 829.847.97 € (t.j.25.000.000,-Sk) za rok a doba trvania by bola 20 rokov. Dotácia bude poskytovaná zálohovo a po skončení kalendárneho roka sa v rámci vyúčtovania (náklady by boli vyúčtované  v súlade s prílohami č.1 a č.2 tejto dôvodovej správy podľa reálnych nákladov) určí jej reálna výška a uskutoční sa vrátenie časti dotácie alebo jej doplatenie, pričom pre nasledujúci rok sa poskytne dotácia vo výške podľa vyúčtovania z predchádzajúceho roku. Náklady by boli stanovené v súlade s prílohami č.1 a č.2 tejto dôvodovej správy. Objekt „Karpatská“ by bol využívaný organizáciami pôsobiacimi v oblasti športu na území mesta Žilina v rozsahu času, priestorov a organizácií, určených Mestom Žilina  v prílohe dotačnej zmluvy Súčasťou zmluvných dokumentov by boli aj dokumenty, ktoré bude vyžadovať financujúca inštitúcia (leasingová spoločnosť). Uzatvorila by sa zmluva o budúcej kúpnej zmluve, v rámci ktorej získa mesto právo na odkúpenie objektu „Karpatská“ po uplynutí doby trvania dotačnej zmluvy za symbolické 1,-EUR. 

 V tomto prípade by išlo o „PPP“ projekt, kde by mesto získalo právo využívať športový komplex bez potreby okamžitého financovania jeho výstavby. Dotácia by slúžila na krytie prevádzkových a obstarávacích nákladov a nákladov spojených s užívaním objektu v rozsahu potrieb mesta za nižšie sumy ako sú trhové subjektmi určenými mestom. Po ukončení doby trvania zmluvy o poskytovaní dotácie by sa mesto stalo vlastníkom objektu za symbolickú sumu 1,-EUR. 
Pri tomto modeli financovanie mesto získa vlastnícke právo k objektu  športového areálu „Karpatská“ a v zásade si rozloží splácanie hodnoty objektu do dlhodobého časového horizontu a zároveň si zabezpečí možnosť jeho plného využívania. 

Materiál bol prerokovaný Mestskou radou v Žiline.

Fiškálny dopad na rozpočet mesta bude 331 939.19,- € ročne, t.j. 10 000 000,- Sk ročne po dobu 20 rokov.


