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A) NÁVRH NA VKLAD MAJETKU MESTA PIEŠŤANY DO
MAJETKU – ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI
LETISKO PIEŠŤANY, a.s.
B) NÁVRH NA ZRUŠENIE UZNESENIA MSZ Č.6/2018

Obsah materiálu :

Dôvodová správa

Návrh na uznesenie :
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na vklad majetku mesta Piešťany ako peňažný vklad vo výške 688 500,00
EUR, ktorý môže byť vložený aj v častiach, do majetku – základného imania obchodnej
spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, Piešťany, IČO 36 266 906 v súlade
s §9 ods.2 písm.f) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a Čl. V. ods.3. písm.q) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, za podmienky dodržania zák. č.358/2015 Z.z.
o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a doručenia stanoviska Protimonopolného úradu SR
a postupného splácania záväzku Letiska Piešťany, a.s. voči Mestu Piešťany až do úplného
vyrovnania, pričom výška vkladu bude závisieť od výšky zaplateného záväzku,
spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle §9a ods.8, písm.e) zák.
č.138/1991 Zb o majetku obcí v z.n.p. a Čl. VI. ods.9 písm.e) Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Piešťany, pričom týmto dôvodom je zlepšenie ekonomickej situácie
spoločnosti
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
B/ Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č.6/2018
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ

Predkladateľ :

:

Ing. Stanislav Mikuš, vedúci Oddelenia finančných služieb
JUDr. Lívia Damboráková, referent Oddelenia právnych
a klientskych služieb
Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta

Dôvodová správa
A/
Na základe Zmluvy o bezodplatnom prevode akcií medzi Fondom národného
majetku SR a Mestom Piešťany zo dňa 7.6.2006 došlo k bezodplatnému prevodu akcií
spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., a to 14 ks akcií na meno s menovitou hodnotou jednej
akcie 331 939,18 € ISIN SK 1110008671; 7 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie
33 193,91 € ISIN 1110010263 a 219 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19 €
ISIN 1110010255. Prevádzané akcie predstavovali 33 % podiel zo základného imania a.s.
Letisko Piešťany. V súčasnosti má Letisko Piešťany, a.s. 3 akcionárov : TTSK s 59,31 %
akcií, Mesto Piešťany 20,04 % akcií a štát 20,65 % akcií. Od spoločnosti Letisko Piešťany
a.s. mesto doteraz neobdržalo žiadne dividendy.
V zmysle rokovania s TTSK a Letiskom Piešťany, a.s. na začiatku roka 2018 bolo navrhnuté,
že Letisko uhradí mestu dlžnú sumu, v niekoľkých splátkach. A mesto po doručení každej
splátky pohľadávky vloží ako peňažný vklad do základného imania spoločnosti Letisko sumu
vo výške zaplatenej splátky pohľadávky, za čo získa akcie spoločnosti.
Vo februári 2018 bol predkladaný materiál na MsZ o vklade Mesta Piešťany do základného
imania Letiska Piešťany (ďalej len „Letisko“) vo výške 715 000,- €.
Mesto Piešťany malo v tej dobe vo svojom informačnom systéme evidovanú pohľadávku voči
Letisku vo výške 659 908,70 €, z titulu nedoplatku na dani z nehnuteľností a z titulu
neuhradených sankcií za nezaplatenie dane z nehnuteľností za roky 2012 až 2015 (sankcie
za neuhradenú daň za roky 2010 a 2011 nebolo možné vyrubiť, nakoľko uplynula zákonom
stanovená lehota na vyrubenie).
Z titulu dopočítania sankcií za nezaplatenie dane z nehnuteľností mala vzniknúť k 12.2.2018
pohľadávka v sume 57 107,10 €. Celková dlžná suma po dopočítaní mala byť 717 015,80 €.
Letisko sa odvolalo voči doručeným rozhodnutiam na daň z nehnuteľností z dôvodu:
- nedodržania zákonných náležitostí rozhodnutí (rozhodnutie vo výrokovej časti
neobsahuje označenie daňovníka obchodným menom, sídlom a IČO-m),
- z dôvodu nedostatočného odôvodnenia.
Mesto Piešťany poslalo odvolanie na rozhodnutie odvolaciemu orgánu ktorým je Finančná
správa s vysvetlením, že označenie daňovníka obchodným menom, sídlom a IČO-om je
v tabuľke vo vrchnej časti rozhodnutia na úrok z omeškania.
Zákon 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) § 72 ods. (8) Odvolanie je
neprípustné, ak smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia.
Finančná správa rozhodnutia zrušila a poslala na Mesto Piešťany na ďalšie konanie.
Nakoľko v roku 2019 je možné vyrubiť úrok z omeškania za roky 2014 až 2019 bol vyrubený
úrok z omeškania za príslušné roky do dátumu 30.4.2019.
Mesto Piešťany má aktuálne pohľadávku voči spoločnosti Letisko vo výške 581 115,47 EUR,
z titulu nedoplatku na dani z nehnuteľností a z titulu neuhradených sankcií za nezaplatenie
dane z nehnuteľností za rok 2015. Z titulu dopočítania sankcií za nezaplatenie dane
z nehnuteľností vznikne k 30.04.2019 pohľadávka v sume 107 452,80 €. Celková dlžná suma
po dopočítaní bude 688 568,27 €.
Vypočítaná suma je nižšia oproti sume vypočítanej v roku 2018 o sankcie, ktoré boli zrušené
odvolacím orgánom, Finančnou správou Slovenskej republiky, na základe odvolania voči
rozhodnutiam o sankciách podaného Letiskom a v súčasnej dobe ich už nie je možné vyrubiť
nakoľko uplynula zákonom stanovená lehota na vyrubenie.
Aby mohol byť realizovaný vklad do ZI spoločnosti Letisko je potrebné okrem schválenia v
mestskom zastupiteľstve preveriť zápis spoločnosti v registri partnerov verejného sektora
a postupovať v súlade so zákonom o štátnej pomoci.
V zmysle ust. §2 ods.1 písm.a) zák. č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a .....vyplýva, že partnerom verejného sektora je FO alebo PO, ktorá nie je
subjektom verejnej správy. Vzhľadom k tomu, že Letisko Piešťany, a.s. je subjektom

verejnej správy, je vedené v registri subjektov verejnej správy na Štatistickom úrade SR, nie
je osobou povinnou sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora.
Uznesením MsZ č.6/2018 zo dňa 8.2.2018 bol schválený peňažný vklad majetku
mesta Piešťany vo výške 715 000,-EUR do majetku-ZI spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.
Pred konaním MsZ dňa 26.1.2018 bola zaslaná na Protimonopolný úrad SR (ďalej len PÚ
SR) žiadosť o stanovisko v súvislosti so štátnou pomocou. PÚ SR vyzval listom zo dňa
28.2.2018 na doplnenie podkladov, týkajúcich sa informácií o činnostiach vykonávaných
letiskom (o komerčnom využití letiska a i.). Výzva bola zaslaná predsedníčke predstavenstva
letiska na vybavenie. Následne 5.3.2018 sme boli informovaní mailom z TTSK, že TTSK
spolupracuje s externými právnymi expertami a odporúčania expertnej právnej analýzy budú
poskytnuté aj mestu Piešťany, aby mesto mohlo ďalej postupovať voči PÚ SR. Právnikmi boli
vypracované dve memorandá (23.3.2018 a 26.4.2018) a prebehlo niekoľko rokovaní na
úrade TTSK so záverom, že ak letisko splní určité požiadavky bude predmetná pomoc krytá
tzv. blokovou výnimkou vyplývajúcou z Nariadenia o blokových výnimkách. Mesto v tejto
súvislosti kontaktovalo autorov memoranda s niekoľkými otázkami (25.5.2018). ktorí
odpovedali, že sa ozvú. Do dnešného dňa nemáme odpoveď. Dňa 6.6.2018 som požiadala
PÚ SR o usmernenie, že ak poskytovateľ (Mesto Piešťany) štátnej pomoci usúdi, že jeho
pomoc bude možné poskytnúť podľa Nariadenia o skupinovej výnimke má povinnosť
požiadať PÚ SR o stanovisko v súlade s ust. §8 ods.2 zák. č.358/2015 Z.z. Odpoveď PÚ SR:
pred poskytnutím ad hoc pomoci je poskytovateľ pomoci povinný zaslať PÚ SR ako
koordinátorovi pomoci žiadosť o stanovisko k ad hoc pomoci. Uvedené sa týka štátnej
pomoci aj minimálnej pomoci. Na tomto základe som oslovila predsedníčku predstavenstva
letiska so žiadosťou o zaslanie príloh. Dňa 2.7.2018 so zaslala na PÚ SR Žiadosť
o stanovisko spolu s prílohami. Listom zo dňa 9.8.2018 zaslal PÚ SR výzvu na doplnenie
podkladov mestu aj TTSK. Na žiadosť riaditeľa letiska došlo k spoločnému stretnutiu na
PÚSR, kde bol dohodnutý ďalší postup. V súčasnosti sa pripravujú dokumenty zo strany
letiska. Mesto má k nim predložiť Čestné vyhlásenie.
Vklad do ZI sa môže realizovať až po doručení stanoviska Protimonopolného úradu SR
a doručenia zápisu z Valného zhromaždenia letiska.
Vklad majetku mesta do základného imania spoločnosti schvaľuje mestské
zastupiteľstvo v súlade so zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a platnými Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, ako aj dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorým je
zlepšenie ekonomickej situácie spoločnosti, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
B/
Z dôvodu zmeny výšky pohľadávky mesta je potrebné zrušiť uznesenie prijaté
v minulom roku:
Uznesenie MsZ č. 6/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Schvaľuje
vklad majetku mesta Piešťany akom peňažný vklad vo výške 715 000,- EUR, ktorý môže
byť vložený aj v častiach, do majetku – základného imania obchodnej spoločnosti Letisko
Piešťany, a. s., Žilinská cesta 597/81, Piešťany, IČO: 36 266 906 v súlade s § 9 ods. 2
písm. f) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a Čl. V. ods. 3. písm. q) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, spôsobom ako dôvod hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
a Čl. VI. ods. 9 písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, pričom týmto
dôvodom je zlepšenie ekonomickej situácie spoločnosti, za podmienky dodržania zákona
č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci a doručenia stanoviska Protimonopolného úradu SR
a postupného splácania záväzku Letiska Piešťany, a. s. voči Mestu Piešťany až do
úplného vyrovnania, pričom výška vkladu bude závisieť od výšky zaplateného záväzku.

