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1:;1 Prevzatie dlhu IPZ Prešov a. s. v likvidácii Vydanie: 

Mesto Prešov 

dňa: 20.04. 2015 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 4. zasadnutia 
Komisie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 

číslo: .. ./2015 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 

odporúča Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov 

schváliť 

prevzatie dlhu od spoločnosti IPZ Prešov a. s. v likvidácii vo výške 32.848,16 Eur, ktorého 
veriteľom je spoločnosť CI REGIO, spol. s r. o., Prievozská 4D, Bratislava, IČ0:36489883, na 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, IČO: 00327646, za podmienky súhlasu veriteľa. 
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Dôvodová správa 

Spoločnosť IPZ Prešov a. s. v likvidácii, vstúpila do likvidácie dňa 4. IO. 2014. Z dôvodu 
promptného ukončenia likvidácie tejto spoločnosti, predkladáme materiál na prevzatie dlhu 
evidovaného v účtovníctve IPZ Prešov a. s. v likvidácii voči spoločnosti CI REG! O, spol. sr. o. 
vo výške 32.848,16 Eur (k 31. 3. 2015) Mestom Prešov. 

V súlade s VZN mesta Prešov č. 9/20 ll, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Prešov v znení VZN mesta Prešov č. 1/2012 a VZN mesta Prešov č. 6/2013, 
predkladáme tento materiál na prerokovanie Komisii Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií. 
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Al Mesto Prešov 

preberá dlh evidovaný v účtovníctve spoločnosti IPZ Prešov a. s. v likvidácii voči veriteľovi CI 
REGIO, spol. s r.o., Prievozská 4D, Bratislava, IČ0:36489883, vo výške 32.848,16 Eur od 
spoločnosti IPZ Prešov a. s. v likvidácii. 

BI Účel (dôvod) prevzatia dlhu: 
Spoločnosť IPZ Prešov a. s. vstúpila do likvidácie s rôznymi záväzkami, ktoré postupne 

uhrádza verite!' om. Záväzok (dlh), ktorý navrhujeme prevziať na Mesto Prešov má spoločnosť 
IPZ Prešov a. s. v likvidácii zaúčtovaný vo svojom účtovníctve voči spoločnosti CI REGIO, 
spol. sr. o. Tento dlh vznikol z nájomných vzťahov medzi rôznymi subjektami približne 
v rokoch 2005-2010. V účtovníctve spoločnosti IPZ Prešov a. s. v likvidácii bol tento záväzok 
zaúčtovaný na základe faktúry zaslanej spoločnosťou CI REGIO, spol. sr. o. dňa 31. 12.2010 vo 
výške 35.973 Eur, ktorý bol postupne započítavaný s odplatou za správu a údržbu priemyselného 
parku v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb medzi IPZ Prešov a. s. v likvidácii a CI REGIO, 
spol. sr. o. zo dňa 15. 05. 2014. Výška predmetného záväzku k 31. 3. 2015 je 32.848,16 Eur. 
Nakol'ko správu Priemyselného parku Záborské prevezme spoločnosť PREŠOV REAL, s. r. o. 
na základe dodatku k Mandátnej zmluve, z ktorej plnenia týkajúce sa priemyselného parku účtuje 
priamo Mesto, Mesto Prešov, zastúpené správcom PREŠOV REAL, s. r. o. uzatvorí so 
spoločnosťou CI REG IO, spol. s r. o. novú Zmluvu o poskytovaní služieb. Následne sa bude 
tento dlh ďalej započítavať s odplatou za správu a údržbu priemyselného parku. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť prevzatie dlhu uvedeného v bode Al z dôvodu včasného 

a bezproblémového dolikvidovania spoločnosti IPZ PREŠOV, a. s. v likvidácii, čím eliminujeme 
ďalšie výdavky Mesta Prešov spojené s likvidáciou. 
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