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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline   

  

I. schvaľuje  

 

1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú odo dňa účinnosti zmluvy s 3-

mesačnou výpovednou lehotou na prenájom nebytových priestorov Základná škola, 

Karpatská 8063/11, Žilina, IČO 37813013 telocvične (stavba súp. č. 11 na pozemku 

parc. č. 7856/2, LV č. 1100, k. ú. Žilina), a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

s nájomcom Gymnastika a fitness Žilina, občianske združenie so sídlom: Dolná 

Trnovská 694/160, 010 01  Žilina v jeho mene konajúci: Ing. Soňa DANAJOVÁ, 

predseda GAF Žilina, za cenu vo výške 1,00 €/1 kalendárny deň využívania, 

prevádzkové náklady vo výške  5,00 €/1 kalendárny deň  využívania, ako prípad 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

za účelom zabezpečenia umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Prenajímaná 

plocha a počet hodín sa môže meniť podľa rozvrhu na aktuálny školský rok. 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí: 

osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o zabezpečenie umeleckej a výchovno-vzdelávacej 

činnosti žiakov školy a obyvateľov mesta Žilina. 

 

Materiál prerokovali nasledujúce komisie: 

 

Finančná komisia – nakoľko predkladateľ nebol prítomný, komisia odporučila materiál 

stiahnuť z rokovania  

Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja – neodporúča schváliť 

Komisia územného plánovania a výstavby – odporúča schváliť 

 

 

 

MATERIÁL 

 

Žiadosť a návrh nájomnej zmluvy sú uvedené v prílohe tohto materiálu. 
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