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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Uznesenie č.__/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
 

I. schvaľuje 
 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou GAST SK, s.r.o ako 
s uchádzačom, ktorého odporučila komisia v rámci vyhlásenej obchodnej 
verejnej súťaže na prenájom obslužno-technického objektu v Lesoparku 
Chrasť, súp. č. 8398, ktorý  sa nachádza na pozemku  KN-C 4958/5 o rozlohe 
393m  

 
II. schvaľuje 

 
2.  zrušenie vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových     
priestorov postavených na časti pozemku parc.č. KN-C 5713/3 o výmere 
126m² v k.ú Žilina, námestie A. Hlinku za účelom prevádzkovania rýchleho 
občerstvenia 

 
III.      schvaľuje 

 
3. zrušenie vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti pozemku 
parc. č. KN-C 7896/1 v kat. úz. Žilina na sídlisku Vlčince o výmere cca          
10 000 m2 pod existujúcim tenisovým ihriskom (vrátane susediacej oplotenej 
zelenej plochy) medzi ul. Karpatská a Rosinská 

 
 
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

I.  
 
V zmysle článku 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina sa 

predkladá návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy so spoločnosťou GAST SK, s.r.o 
na prenájom obslužno-technického objektu v Lesoparku Chrasť, súp. č. 8398, ktorý  sa 
nachádza na pozemku  KN-C 4958/5 o rozlohe 393m².  

V rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom vyššie špecifikovaného 
majetku mesta uskutočnila 6-členná výberová komisia, ktorú menoval primátor mesta, 
vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže. 

 V zmysle článku 9 bod 5 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Žilina skontroluje 
výberová komisia neporušenosť obálok, vykoná otváranie obálok  a následne skontroluje, či 
jednotlivé návrhy majú predpísané náležitosti a v prípade neúplnosti takéto návrhy z 
posudzovania vylúči. Pri posudzovaní jednotlivých návrhov im priradí poradie podľa 
najvhodnejšej ponuky v zmysle súťažných podmienok.   

 



V rámci svojej činnosti komisia skonštatovala, že v lehote na predkladanie návrhov 
boli predložené 2 návrhy uchádzačov, a to návrh spoločnosti GAST SK, s.r.o. a návrh 
občianskeho združenia Preles. Po prezretí oboch návrhov uchádzačov komisia posúdila, že 
oba návrhy splnili podmienky uvedené v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 
a zároveň sú v súlade s čl.9 bod.5 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Žilina. 
Po preskúmaní a vzájomnom  porovnaní jednotlivých návrhov komisia skonštatovala, že 
návrh Preles o.z. síce považuje za zaujímavý z pohľadu niektorých častí vízie návrhu, je však 
povinná zaoberať sa oboma návrhmi v zmysle kritérií hodnotenia verejnej obchodnej súťaže 
predovšetkým na základe navrhovaného nájomného. Navrhované nájomné uchádzača GAST 
SK, s.r.o. predstavuje 3750,-eur/ročne  a náklady na energie navrhuje prerozdeliť tak, aby 
platil letnú sezónu nájomcu, zimnú sezónu mesto, resp. navrhuje celoročne pomer nákladov 
oboch strán 50%.   
Preles o.z navrhuje nájomné 3600,-eur/ročne a úhrada energii bude realizovaná na základe 
skutočného odberu zisteného príslušným odberateľom energii. 
Členovia komisie taktiež zhodnotili, že za pozitívne považujú aj skúsenosti, ktoré má 
spoločnosť GAST SK, s.r.o. s doterajšou prevádzkou ako aj navrhovanú úhradu nákladov 
energii, ktorá je v porovnaní s Preles o.z. pre mesto Žilina výhodnejšia.  
              
            Na základe uvedených skutočností sa väčšina členov komisie (5 členov) rozhodla 
odporučiť mestskému zastupiteľstvu na jeho  najbližšom zasadnutí schválenie spoločnosti 
GAST SK, s.r.o. ako uchádzača, s ktorým má byť uzatvorená nájomná zmluva. Stanovisko 
poslanca Ing. Ničíka, ktorý považuje návrh Preles o.z. za výhodnejší pre mesto tvorí prílohu 
tohto návrhu. 
           
 

II.  
 
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 147/2011 zo dňa 21.11.2011 bola 

vyhlásená obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov o výmere 13,66m² 
postavených na pozemku parc.č. KN- C 5713/3 o výmere 126m² v k.ú Žilina, Nám. A. Hlinku 
za účelom prevádzkovania rýchleho občerstvenia. 

 
 V zmysle zverejnených podmienok súťaže bola stanovená lehota na predkladanie 
návrhov do 09.12.2011 12:00.  
 

V súlade s časťou A bod 10 písm. b) (všeobecné informácie) oznámenia o vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže si vyhlasovateľ vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže 
meniť alebo súťaž zrušiť.  Vzhľadom na to, že v lehote stanovenej na predkladanie návrhov 
neboli predložené spôsobom uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže 
žiadne návrhy a teda k vyhodnotenie návrhov nemohlo dôjsť, navrhuje komisia menovaná 
primátorom schváliť  zrušenie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 

 
  

III.  
 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 140/2011 zo dňa 24.10.2011 bola 
vyhlásená obchodná verejná súťaž na prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 7896/1 v kat. 
úz. Žilina na sídlisku Vlčince o výmere cca 10 000m² pod existujúcim tenisovým areálom        
(vrátane susediacej oplotenej zelenej plochy) medzi ul. Karpatská a Rosinská. 

 



 V zmysle zverejnených podmienok súťaže bola stanovená lehota na predkladanie 
návrhov do 21.11.2011 12:00. Vyhodnotenie predložených návrhov uskutočnila dňa 
1.12.2011 o 14:00  komisia, ktorú v zmysle čl. 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Žilina menoval primátor. 
 

V zmysle článku 9 bod 5 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Žilina skontroluje 
výberová komisia neporušenosť obálok, vykoná otváranie obálok  a následne skontroluje, či 
jednotlivé návrhy majú predpísané náležitosti a v prípade neúplnosti takéto návrhy z 
posudzovania vylúči. Pri posudzovaní jednotlivých návrhov im priradí poradie podľa 
najvhodnejšej ponuky v zmysle súťažných podmienok.   

 
            V rámci svojej činnosti komisia skonštatovala, že v lehote na predkladanie návrhov 
boli predložené 2 návrhy uchádzačov, a to návrh od Ing. Danice Orszaghovej a návrh od 
spoločnosti Čička s.r.o.  Komisia pred otvorením návrhov overila ich neporušenosť. Po 
prezretí oboch návrhov uchádzačov komisia posúdila, že ani jeden  návrh nespĺňa podmienky 
uvedené v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.   
 
           Návrhu uchádzača Čička, s.r.o. nezodpovedá uverejneným podmienkam súťaže v bode 
4, keď uvedené podmienky nezahrnul do znenia návrhu nájomnej zmluvy. Samotné 
konštatovanie v časti účel nájmu, že navrhovateľ súhlasí s podmienkami súťaže nemožno 
považovať za splnenie podmienok v zmysle vyhlásenej súťaže. Okrem uvedeného nedošlo zo 
strany Čička s.r.o. k jednoznačnej identifikácii uchádzača, keďže návrh neobsahuje 
štatutárneho zástupca spoločnosti. Navrhovaná výška nájomného je 3000,-eur/ročne a riešenie 
predmetu nájmu je pre komisiu veľmi stručné. Návrh Ing. Orszaghovej taktiež nesplnil všetky 
podmienky súťaže, a to z dôvodu, že neobsahuje vizualizáciu navrhovaného riešenia, ktorú si 
vyhlasovateľ zadal ako obligatórnu súčasť predloženého návrhu. Aj napriek uvedenému však 
bol aj tento návrh vyhodnotený z obsahovej stránky. Navrhovaná výška nájomného je 2000,-
eur/ročne . V rámci revitalizácie tenisových kurtov hodlá uchádzačka vybudovať sprchový 
kút v hodnote 2000,-eur, na základe čoho navrhuje zaplatiť v roku 2012 nájomné 1,-euro 
a kúpiť v bufetovej zóne nové stoly a stoličky. V rokoch 2013-2021 navrhuje výšku 
nájomného 2000,-eur/ročne. 
 
           V zmysle § 284 ods. 1 Obchodného zákonníka návrh možno zahrnúť do súťaže, len 
keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  Od podmienok súťaže sa návrh 
môže odchýliť len v rozsahu, ktorý podmienky súťaže pripúšťajú.   V súlade s časťou A bod 
10 písm. a) a b) (všeobecné informácie) oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže si 
vyhlasovateľ vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, uverejnené podmienky 
súťaže meniť alebo súťaž zrušiť. 
 
 Vzhľadom na to, že ani jeden z predložených návrhov neplnil podmienky oznámenia 
o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže a zároveň predložené návrhy nespĺňajú očakávania 
komisie týkajúce sa revitalizácie tenisového areálu navrhuje komisia schváliť zrušenie 
vyhlásenej obchodnej súťaže,  s tým, že v blízkej budúcnosti sa vyhlási nová verejná 
obchodná súťaž, s upravenými súťažnými podmienkami, na tvorbe ktorých by sa podieľala 
finančná a športová komisia, v prípade záujmu aj poslanci, a to tak aby vybraný návrh bol 
výhodný pre mesto Žilina a rovnako pre širokú verejnosť. 
 
            Materiál bol prerokovaný Komisiou finančnou a Mestskou radou, ktorá odporučila 
predložený materiál schváliť. 
 





























































































Stanovisko k verejnej obchodnej súťaži na 
prenájom obslužno-technického objektu v 
Lesoparku Chrasť 
 
 
 
Po prečítaní oboch ponúk sa mi ako výhodnejšia z dlhodobého spoločenského 
hľadiska javí ponuka občianskeho združenia Preles z nasledovných dôvodov: 
 

1. Jednoznačným kladom vízie občianskeho združenia Preles je využitie objektu 
nielen ako komerčne orientovaného reštauračného objektu, ale aj ako 
vzdelávacieho centra pre oblasť enviromentálnej výchovy pre mládež. 
Zariadenie takehoto typu na území Žiliny doposiaľ neexistuje, tento objekt, 
ľahko dostupný z dvoch veľkých žilinských sídlisk Solinky a Vlčince , je 
svojou polohou v lesnom prostredí na enviromentálne vzdelávanie veľmi 
vhodný. 

2. Vzdelávacie aktivity (podľa vízie nezaťažujúce mestský rozpočet) môžu pre 
školy, ktoré prejavia záujem, prebiehať počas celého školského roku t.j. aj v 
obdobiach, keď je oblasť lesoparku navštevovaná verejnosťou menej 
intenzívnejšie, čím sa zvyšuje efektívnosť využitia objektu. 

3. Rozdiel v možnom celospoločenskom prínose medzi oboma ponukami 
považujem za dôležitejší faktor ako rozdiel 150,- euro medzi výškou 
ponúknutých nájmov, pričom záujemca GAST SK spol. s r.o. sám vo svojom 
návrhu ráta s ďalšími rokovaniami o ponúknutej výške nájmu. 

 
 
S pozdravom 
 
Ing. Ján Ničík 
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