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Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 08.02.208

Názov materiálu :

NÁVRH NA VKLAD MAJETKU MESTA PIEŠŤANY DO
MAJETKU – ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI
LETISKO PIEŠŤANY, a.s.

Obsah materiálu :

Dôvodová správa

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Vklad majetku mesta Piešťany ako peňažný vklad vo výške 715 000,00 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, 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 písomného kladného 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
- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Spracovateľ

: JUDr. Lívia Damboráková, referent Oddelenia právnych
a klientskych služieb

Predkladateľ : Miloš Tamajka, M.B.A., primátor mesta

Dôvodová správa
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
Mesto Piešťany má aktuálne pohľadávku voči spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. (ďalej
len „Letisko“) vo výške 659 908,70 EUR, z titulu nedoplatku na dani z nehnuteľností
a z titulu neuhradených sankcií za nezaplatenie dane z nehnuteľností. Z titulu dopočítania
sankcií za nezaplatenie dane z nehnuteľností vznikne k 12.2.2018 pohľadávka v sume
57 107,10 EUR. Celková dlžná suma po dopočítaní bude 717 014,80 EUR. Suma vypočítaná
informačným systémom KORWIN môže byť odlišná.
V zmysle posledného rokovania s TTSK a Letiskom Piešťany, a.s. bolo navrhnuté, že Letisko
uhradí mestu dlžnú sumu, zrejme 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. Po splatení dlžnej sumy
mesto vloží do ZI spoločnosti Letisko peňažný vklad celkom 715 000,00 EUR.
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 tiež skutočnosť, či sa jedná o štátnu pomoc.
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.
V zmysle ust. §6 ods.1 písm.f) zákona č.358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov
v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
účinný od 1.1.2016, sa zvýšenie základného imania spôsobom, ktorý nie je v súlade
s trhovými podmienkami považuje za poskytnutie
výhody príjemcovi v peňažných
prostriedkoch priamou formou pomoci. Štátnu pomoc možno poskytnúť, len ak je schválená
Európskou komisiou (ďalej len „EK“), ak nie je ustanovené inak. T.z., že poskytovateľ
štátnej pomoci je povinný predložiť notifikáciu koordinátorovi pomoci (Protimonopolný úrad
SR), ktorý posúdi súlad predloženej notifikácie s osobitnými predpismi pre štátnu pomoc. Ak
notifikácia obsahuje údaje potrebné na vydanie rozhodnutia, bezodkladne požiada EK
o vydanie rozhodnutia.
V nadväznosti na vyššie uvedené bol požiadaný Protimonopolný úrad SR o stanovisko, ktorý
má na jeho zaslanie 30 dní.
Vklad do ZI navrhujeme realizovať až po doručení kladného 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.

