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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v  Žiline 

schvaľuje : 

Bilingválnemu gymnáziu, zast. Mgr. Gabrielou Vankovou, so sídlom T. Ružičku 3 Žilina, dlhodobý prenájom  časti pozemku parc.č.KN-C 6585/1, zast. pl. o výmere cca 790 m2 v k. ú. Žilina v zmysle vyjadrenia odboru hlavného architekta na dobu neurčitú s ½-ročnou výpovednou lehotou za cenu 1,– Sk/ročne, pre ďalšie obdobie nájmu 1 € /ročne 


Uznesenie č.           /2008 

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline 

ruší uznesenie 66/2008 zo dňa 14.4.2008 v nasledovnom znení : 

Dlhodobý prenájom 25 rokov za cenu 1,– Sk/ročne, a to komasovanej parc. č. 948, poľná cesta o výmere 1076 m2  a parc.č. 949, poľná cesta o výmere 1658 m2 v k. ú. Strážov s podmienkou získania finančnej dotácie na ich opravu spoločnosti LyžiarSki klub Žilina-Strážov, zast. Pavlom Slaničkom, so sídlom Hričovská 51 Žilina-Strážov. 
V prípade nezískania finančnej dotácie na opravu, bude pokračovať nájomná zmluva s výpovednou lehotou. 

Uznesenie č.           /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Šport Centrumu Hradisko s.r.o., so sídlom Hričovská 51 Žilina-Strážov dlhodobý prenájom-  25 rokov za cenu 1,– Sk/ročne (v ďalšom období 1 €/ročne) a to komasovanej parc. č. 948, poľná cesta o výmere 1076 m2  a parc.č. 949, poľná cesta o výmere 1658 m2 v k. ú. Strážov s podmienkou získania finančnej dotácie na ich opravu. 
V prípade nezískania finančnej dotácie na opravu, bude pokračovať nájomná zmluva s výpovednou lehotou. 

Uznesenie č.           /2008 

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline 

schvaľuje : 

Športovému klubu JUVENTUS Žilina-Závodie, zast. Mgr. Jánom Majsniarom, so sídlom Cesta na Štadión 28 Žilina-Závodie dlhodobý prenájom 20 rokov za cenu 1,–Sk/ročne (v 

-2-

ďalšom období 1 €/ročne) nasledovné časti pozemkov v k. ú. Závodie za účelom vybudovania umelého trávnika v celkovej hodnote 20 mil. Sk. 
časť pozemku parc.č.KN-C 2196/50, zast.pl. o výmere cca 300 m2 
časť pozemku parc.č.KN-C 787/2, ostat.zast.pl. o výmere cca 150 m2 
časť pozemku parc.č.KN-C 787/3, zast.pl. o výmere cca 200 m2 
















Dôvodová správa 



	V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom čl. 4/ bod 3.11.  predkladáme návrhy na dlhodobý prenájom uvedených  nehnuteľností, ktoré boli odsúhlasené odborom hlavného architekta tunajšieho MsÚ. 














Dlhodobé   prenájmy


1/ 
Bilingválne Gymnázium, zast. Mgr. Gabrielou Vankovou, so sídlom T.Ružičku 3 Žilina, požiadalo o dlhodobý prenájom časti pozemku parc.č.KN-C 6585/1, zast.pl. o výmere cca 790 m2 pred budovou gymnázia zo strany Národnej banky Slovenska. 

Odbor hlavného architekta s dlhodobým prenájmom časti pozemku v zmysle vyznačenej prílohy súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu cenu 1,– Sk/ročne (pre ďalšie roky 1 € / ročne).  Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú s ½-ročnou výpovednou lehotou. 

2/ 

ŠportCentrum HRADISKO, s.r.o., so sídlom Hričovská 51 Žilina,  požiadali o vykonanie zmeny uznesenia spočívajúcu v názve a to zo združenia LyžiarSki klub Žilina-Strážov na uvedenú spoločnosť za účelom získania dotácie na opravu cesty k lyžiarskym vlekom a rekreačnej chate v k. ú. Strážov.  
Uznesením MZ 66/2008 zo dňa 14.4.2008 bol odsúhlasený dlhodobý prenájom 25 rokov za cenu 1,–Sk/ročne, a to komasovanej parcely č. 948, poľná cesta o výmere 1076 m2 a parc.č. 949, poľná cesta o výmere 1658 m2 v k. ú. Strážov, za účelom získania dotácie na opravu cesty k lyžiarskym vlekom a rekreačnej chate spoločnosti LyžiarSki klub Žilina-Strážov, zast. Pavlom Slaničkom, so sídlom Hričovská 51 Žilina-Strážov s podmienkou získania finančnej dotácie na ich opravu. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu zmenu uznesenia. 

3/ 

Športový klub JUVENTUS Žilina-Závodie, zast.Mgr. Jánom Majsniarom, so sídlom Cesta na Štadión 28 Žilina-Závodie, požiadal o dlhodobý prenájom 20 rokov za cenu 1,– Sk  za účelom vybudovania nového umelého trávnika v celkovej hodnote 20 mil. Sk. 
Ide o nasledovné pozemky v k. ú. Závodie, ktorých výmera bude presne definovaná geometrickým plánom  : 
časť pozemku parc.č.KN-C 2196/50, zast.pl. o výmere cca 300 m2 
časť pozemku parc.č.KN-C 787/2, ostat.zast.pl. o výmere cca 150 m2 
časť pozemku parc.č.KN-C 787/3, zast.pl. o výmere cca 200 m2 

Odbor hlavného architekta s dlhodobým prenájmom častí pozemkov súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  cenu 1,– Sk/ročne (pre ďalšie roky 1 €). 
































