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V Žiline, dňa 12. júna 2009


Uznesenie č. ___/2009



Mestské zastupiteľstvo v Žiline


	schvaľuje


	uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi Mestom Žilina ako budúcim nájomcom a Židovskou náboženskou obcou v Žiline ako budúcim prenajímateľom a to na nájom nehnuteľnosti – domu č.s. 105, postavenom na parcele č. 376/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 859 m2 v kat. úz. Žilina, pričom nájom sa uzavrie sa dobu určitú v trvaní 20 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy.








DÔVODOVÁ SPRÁVA



Mestskej rade sa predkladá na schválenie návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi Mestom Žilina a Židovskou náboženskou obcou v Žiline.

Na základe pracovného stretnutia zástupcov obidvoch strán konaného dňa 19.2.2009 sa účastníci dohodli na podstatných podmienkach prenájmu budovy bývalej židovskej školy od Židovskej náboženskej obce v Žiline v prospech Mesta Žilina. Dôvodom potreby uzatvorenia tejto zmluvy bola nutnosť zabezpečenia priestorových potrieb pre prevádzkovanie kultúrno – spoločenských aktivít a iných činností školského zariadenia - Centra voľného času Spektrum. Táto potreba vznikla ako dôsledok nutnosti uskutočnenia rekonštrukcie doterajších priestorov v Rosenfeldovom paláci, kde CVČ Spektrum v súčasnosti sídli.

Tento materiál sa predkladá Mestskej rade v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s čl. 4 bod 3 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Žilina.










MATERIÁL 

Zmluvou o budúcej nájomnej zmluve sa Židovská náboženská obec v Žiline ako budúci prenajímateľ zaviaže uzatvoriť s Mestom Žilina ako budúcim nájomcom najneskôr do 31.12.2009 budúcu nájomnú zmluvu za týchto podstatných podmienok:

Predmet zmluvy 
Židovská náboženská obec je výlučným vlastníkom stavby – domu č.s. 105 (budova bývalej židovskej školy), postavenej na pozemku – CKN parcele č. 376/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 859 m2 v k. ú. Žilina, zapísanej na LV č. 3466. Presná výmera kancelárskych a vedľajších priestorov v dome č.s. 105 bude určená a doplnená v samotnej nájomnej zmluve na základe vzájomne odsúhlaseného projektu vypracovaného k realizácií stavebných úprav a rekonštrukcie uvedených priestorov, ktorú na svoje náklady dá vyhotoviť Mesto Žilina.

	Doba nájmu
Doba nájmu je dohodnutá v trvaní dvadsiatich rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy, pričom uzatvorenie budúcej nájomnej zmluvy bude realizované najneskôr do 31.12.2009. 


	Účel nájmu
Židovská náboženská obec prenechá predmet nájmu Mestu Žilina do užívania za účelom využívania kancelárskych a vedľajších priestorov v dome č.s. 105 podľa potrieb Mesta Žilina, najmä ako dôsledok potreby rekonštrukcie Rosenfeldovho paláca, a s tým súvisiacou potrebou zabezpečenia priestorových potrieb pre v uvedenom paláci prevádzkované kultúrno – spoločenské aktivity a činnosti školského zariadenia CVČ Spektrum.


	Nájomné a úhrada za plnenia poskytované s užívaním budúceho predmetu nájmu
Cena nájmu za užívanie predmetu nájmu bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 66,4 €/m² kancelárskeho priestoru/ročne a 33,2 €/m² vedľajšieho priestoru/ročne. Úhrady za plnenia poskytované a spojené s užívaním budúceho predmetu nájmu bude znášať Mesto Žilina ako budúci nájomca, pričom ide o platby za spotrebované energie. Účastníci sa dohodli, že Mesto Žilina ako budúci nájomca začne realizovať platby za nájomné až od 1.9.2010.


	Ďalšie ustanovenia
Z dôvodu nutnosti vykonania rekonštrukcie domu č.s. 105, ktorého priestory budú tvoriť budúci predmet nájmu, sa účastníci zmluvy dohodli, že z celkovej investície Mesta Žilina do stavebných úprav a rekonštrukcie uvedeného domu si Mesto Žilina započíta z tejto investície 75% nákladov na celkovej dohodnutej výške nájomného za celé obdobie nájmu.

 
	Zmluvná pokuta
V prípade odstúpenia od Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve niektorou zo zmluvných strán, sa zaväzuje odstupujúca zmluvná strana uhradiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 25.000 €.  






