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V Žiline, dňa 30.01.2008
NÁVRH UZNESENIA



Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje:
  
1.	Výstavbu nájomných bytov s nižším štandardom v bloku B1 – 9 b.j., a príslušnej technickej vybavenosti na Bratislavskej ulici v Žiline 

2.	Financovanie nájomných bytov s nižším štandardom v bytovom dome B1, Bratislavská ulica, Žilina, bude zabezpečené cestou dotácií v zmysle výnosu  MVaRR SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006 v znení výnosu MVaRR SR z 28. novembra 2007  č.V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a úverom zo  ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších  zákonov a z rozpočtu Mesta Žilina.  

3.	Žiadané dotácie v zmysle výnosu MVaRR SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006 v znení výnosu MVaRR SR z 28. Novembra 2007  č.V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti budú podľa Zmluvy o dielo,  maximálne vo výške: 
·	9 nájomných bytov s nižším štandardom v bytovom dome B1 	3 742  000,- Sk



4.	Žiadané úvery ŠFRB v zmysle zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania budú podľa Zmluvy o dielo, maximálne vo výške: 
·	9 nájomných bytov s nižším štandardom v bytovom dome B1
	- úver 	936 000,-  Sk

	
5.	Výdavky z rozpočtu mesta  vo výške:                                                             1 193 641,- Sk

·	bytová časť                                                                                                          359,- Sk
·	technická vybavenosť k bytovému domu B1                                               588 982,- Sk 
·	ostatné náklady                                                                                             604 300,- Sk

6.	Doba splatnosti úverov ŠFRB je 30 rokov s úrokovou sadzbou vo výške 1,0 %.

7.	 Mesto Žilina sa zaväzuje vyčleniť, v roku 2008 a v budúcich rokoch, finančné prostriedky v rozpočte mesta na splácanie úveru a zabezpečiť splácanie úveru počas celej doby jeho splatnosti     

8.	Ručenie za úver bude zabezpečené bankovou zárukou. 

9.	Mesto Žilina zachová nájomný charakter bytov v bytovom dome B1 Bratislavská ulica,,  Žilina po dobu najmenej 30 rokov.





Dôvodová správa

Mesto Žilina pristúpilo k  realizácii nájomných bytov s nižším štandardom pre sociálne slabšiu vrstvu obyvateľov na Bratislavskej ulici v Žiline.
Žiadosti na poskytnutie dotácii na výstavbu nájomných bytov s nižším štandardom a k nim prislúchajúcej technickej vybavenosti v zmysle podmienok určených výnosom MVaRR SR  zo 07.12.2006  č. V-1/2006 v znení výnosu MVaRR SR z 28. novembra 2007    č. V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania o poskytnutie úveru a nenávratného príspevku v súlade so zákonom NR SR                 č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení  zákona č. 523/2004 Z.z., zákona   č. 536/2004 Z.z., a zákona č. 349/2007 Z.z. pripravuje Mestský investorský útvar, s.r.o.           v Žiline v zastúpení Mesta Žilina.
Jedná sa o stavbu bytového domu na Bratislavskej ulici, pozostávajúceho z: 

	nájomných bytov – blok B1 - 9 bytových jednotiek s nižším štandardom  s technickou vybavenosťou

V bytovom dome  bude 9 bytových jednotiek s nižším štandardom z toho:
 
	6 dvojizbových bytov,

3 jednoizbové byty.
Termín výstavby bytového domu blok B1 s nižším štandardom je marec 2008 až október 2008. 
Rozpočtové náklady stavby pre bytový dom blok B1 (9 b.j.) s nižším štandardom s technickou vybavenosťou sú súčasťou priloženého materiálu.

 



























S p r á v a   k   ž i a d o s t i a m    
o poskytnutie dotácie v súlade 
s výnosom MVaRR SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006 v znení  výnosu MVaRR SR                 z 28. novembra 2007  č. V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania 
a o poskytnutie úverov a nenávratného príspevku ŠFRB 
v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 536/2004 Z.z., a zákona č. 349/2007 Z.z. 




Mestský investoský útvar s.r.o. v zastúpení Mesta Žilina pripravuje žiadosti na poskytnutie dotácií na výstavbu nájomných bytov s nižším štandardom a k nim prislúchajúcej technickej vybavenosti v zmysle podmienok určených výnosom MVaRR SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006  v znení výnosu MVaRR SR z 28. novembra 2007  č. V-1/2007 o poskytovaní dotácií            na rozvoj bývania a žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania o poskytnutie úveru                     a nenávratného príspevku v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 536/2004 Z.z., a zákona                č. 349/2007 Z.z.


Jedná sa o stavbu bytového domu na  Bratislavskej ulici , pozostávajúceho z:

·	Nájomné byty – blok B1- 9 b.j. s nižším štandardom, Žilina, Bratislavská ulica                    s technickou vybavenosťou

Zadelenie stavby do  žiadostí

1.	Nájomné byty – blok B1- 9 b.j. s nižším štandardom, Žilina Bratislavská ulica 

V dome bude 6 dvojizbových bytov a 3  jednoizbové byty. 
Termín výstavby: 	marec 2008 až október 2008

2.	Technická vybavenosť k nájomným bytom – blok B1- 9 b.j. s nižším štandardom

K  nájomným bytom – blok B1- 9 b.j. s nižším štandardom bude zhotovená technická vybavenosť pozostávajúca z : 
-	Prípojky  vodovodu s vodomernou šachtou,
-	Prípojky splaškovej kanalizácie,
-	Miestna komunikácia - spevnené plochy a chodníky,
-	Prípojky NN,( realizované SSE a.s. vlastnými nákladmi) 

Termín výstavby: 	marec 2008 až október 2008







Rozpočtové náklady za stavebné práce podľa  pripravovanej žiadostí 

·	Nájomné byty – blok B1- 9 b.j. s nižším štandardom .

Rozpočtový náklad stavby na stavebné práce bytových častí je: 	4 678 359,- Sk
z toho,
·	dotácia v zmysle výnosu MV a RR SR:	 3 742 000,- Sk
·	úver zo štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB):	  936 000,- Sk
·	vlastné zdroje                                                                                                       359,- Sk




·	Technická vybavenosť k nájomným bytom – blok B1- 9 b.j. s nižším štandardom 

Rozpočtový náklad stavby na stavebné práce je:	 588 982,- Sk
z toho,	     
·	rozpočet mesta:	588 982,-  Sk



Rekapitulácia rozpočtových nákladov stavby 
„Nájomné byty – blok B1- 9 b.j. s nižším štandardom“

Náklady  stavby celkom                                                                                  5 871 641,- Sk

1/  Náklady na stavebné práce celkom	5 267 341,-  Sk
z toho: 
·	dotácia v zmysle výnosu MVaRR SR 	3 742 000,-  Sk
·	úver zo štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)	936 000,-  Sk
·	rozpočet mesta 	589 341,-  Sk

2/ Ostatné náklady, rozpočet mesta                                                                        604 300 ,- Sk  
z toho
-   pripojovacie poplatky za 9 b.j. po uzatvorení zmlúv medzi Mestom Žilina a SSE a.s.
                                                                                                                                   51 000,-  Sk
- inžinierska činnosť                                                                                               193 000 ,- Sk   
- autorský dozor                                                                                                        39 000,- Sk
- projektová dokumentácia                                                                                     321 300,- Sk  











Náklady na stavebné práce

 
Nájomné byty s nižším štandardom  – blok B1- 9 b.j. s technickou vybavenosťou
Bratislavská ulica
Názov
Náklady  
Vlastné zdroje mesta 
Úver ŠFRB 
Dotácia MVaRR SR 
Bytová časť
4 678 359,- Sk
359,- Sk
936 000,- Sk
3 742 000,- Sk
Nebytová časť
----
----
-----
-----
Technická vybavenosť
588 982,- Sk
588 982,- Sk
-----
-----
Z toho – prípojky vodovodu  
116 703,- Sk
116 703,- Sk
-----
-----
           -  príp. splaš.kan.  
284 261,- Sk
284 261,- Sk
-----
-----
         -MK- spevnené polochy  
188 018,- Sk
188 018,- Sk
-----
-----
Stavba celkom
5 267 341,- Sk
589 341,- Sk
936 000- Sk
3 742 000,- Sk
- pripojovací poplatok za 9 b.j. na základe zmluvy so SSE a.s. uhradí Mesto Žilina -  51 000,- Sk
Elektrická sieť – NN prípojka pre bytový dom – blok B1:
- realizáciu stavby zabezpečí SSE a.s. – stavebný náklad  - cca 157 035,- Sk




















