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

I. schvaľuje  :  
 
Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č. KN-C 1472/466, zast.pl. o výmere 
1286 m2 v zmysle geometrického plánu č. 69/2008 v k. ú. Závodie, a jeho odpredaj, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých  
poslancov spoločnosti ISTROFINAL, a. s. Žilina, so sídlom Národná 10 Žilina, IČO : 
36 396 761 za cenu 43 306,91 € s podmienkou, že odpredaný pozemok nebude oplotený 
a ostane voľne prístupný a prechodný 
 
 
Uznesenie č.        /2011  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. schvaľuje :  
 
Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc.č.KN-E 487/1, zast.pl. o výmere 846 m2 vo 
vlastníctve Mesta Žilina v k. ú. Bytčica a jeho zámenu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých  poslancov, za pozemok parc.č.KN-C 
4116/31, zast.pl. o výmere 848 m2 v zmysle geometrického plánu č. 34497200-41/2010 v k. ú. 
Žilina vo vlastníctve spoločnosti Ferona Slovakia a. s., Bytčická č. 12 Žilina, IČO : 36401137.   
Za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov, ktorý predstavuje 2 m2 uhradí Mesto Žilina  
Ferone-Slovakia a. s., symbolickú čiastku 1,– €. 
 
 
Uznesenie č.        /2011  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. schvaľuje :  
 
Predĺženie výpovednej lehoty z troch mesiacov na dva roky v zmysle nájomnej zmluvy č. 
7/právne/94  zo dňa 03.01.1994 Tenisovému klubu Žilina, so sídlom Za plavárňou 1 Žilina, 
IČO : 14222990, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 
väčšina všetkých  poslancov. 
 
 
Uznesenie č.        /2011  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 
 



I. schvaľuje :  
 

Dlhodobý prenájom pozemku  na dobu 15- rokov parc.č.KN-C 4802/1,ostast.pl. o výmere  
1 110  m2 v k. ú. Žilina, ul. Tajovského, za účelom plážového volejbalu spoločnosti BAZZA 
s.r.o. Vysokoškolákov 8 Žilina, IČO: 36 696 650 za cenu 1 000,– €/ročne, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých  poslancov. 
 
 
Uznesenie č.           /2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje : 
 
Ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný súhlas 3/5-vej väčšiny všetkých 
poslancov, nájom časti stavby – betónového stĺporadia na parc. č. 1730 pre kat. úz. Žilina – 
medzi Námestím A. Hlinku a Sadom SNP, na dobu 6 rokov od podpisu zmluvy s nájomcom 
Mgr. Peter Košťál, IČO 43 069 703, Dobšinského 1599/17, 010 08  Žilina, za účelom 
umiestnenia veľkoplošnej obrazovky (projekt „Telka v meste“) za nájom 1 €/ročne 

 
 
 
DÔVODOVÁ  SPRÁVA  
 
 

Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade so zákonom č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí a s čl. 4, ods. 3. písm. a/ Zásad hospodárenia  a nakladania 
s majetkom mesta Žilina podľa ktorého spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku na 
základe právnych úkonov s výnimkou prípadu, ak je mesto povinné previesť nehnuteľný 
majetok podľa osobitného predpisu 1 .  

Ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o prevodoch vlastníctva majetku obce na základe 
obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnej dražby alebo priamym predajom sa v zmysle 
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa 
o ktorých rozhodne zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov -  body  1/ 2/ 3/ 4/ 5/.   

 
Odôvodnenie osobitného zreteľa ( § 9a ods. 8 písm.e/ a ods. 9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí) :  
 
 
Bod 1/ Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva s poukázaním na vyššie uvedené 
fakty a dôvody najmä v tom, že ide o jediný účinný spôsob ako pokračovať v prerušenom 
katastrálnom konaní na základe uzavretej kúpnej zmluvy 

- Istrofinal, a.s. neporušil svoje zmluvné povinnosti, nakoľko uzavretá kúpna zmluva bola 
súhlasným prejavom vôle oboch strán, kde išlo o návrh zmluvy zo strany mesta ako oferenta 
a ISTROFINAL, a.s. ju ako druhá strana svojim podpisom akceptoval, čím došlo súhlasným 
prejavom vôle oboch strán k uzavretiu kúpnej zmluvy. Pre ISTROFINAL, a.s. nie je 
rozhodujúce, prečo sa mesto rozhodlo túto kúpnu zmluvu (a nie zámennú) uzavrieť. 
Záväzkom ISTROFINAL, a.s. voči mestu bolo zaplatiť za pozemok kúpnu cenu, čím svoj 
záväzok splnil. Zo strany ISTROFINAl, a.s. preto nedošlo k porušeniu zmluvných povinností 

                                                 
1 Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  



- Mesto malo záujem navrhovanou zámenou získať pozemok parc. č. 1472/467 o výmere 537 
m2 ako súčasť budúceho pešieho koridoru. Nakoľko však nebola uzatvorená prípravná zmluva 
(zmluva o budúcej zmluve), v situácii, keď už ISTROFINAL, a.s. tento pozemok nevlastní, 
nemá mesto možnosť ani právny nárok tento pozemok získať. V zmysle citovaného uznesenia 
išlo len o prejavenie záujmu mesta. 

- Prípadné neschválenie nového uznesenia výlučne na odpredaj by malo za následok: 
a) Zastavenie katastrálneho konania 
b) Povinnosť mesta vrátiť dohodnutú kúpnu cenu 43 306,91 €, ktorú už prijalo a ktorá je 

súčasťou príjmovej časti jeho rozpočtu 
c) Mesto by týmto krokom nemalo možnosť získať parc. č. 1472/467 o výmere 537 m2 ako 

súčasť budúceho pešieho koridoru 
d) ISTROFINAL, a.s. by sa mohol domáhať od mesta náhrady škody, nakoľko kúpnu 

zmluvu uzavrel v dobrej viere, pričom očakával, že zmluva bude uzavretá a získa tak 
pozemok potrebný pre dobudovanie svojho zámeru vybudovať polyfunkčný objekt, ktorý 
má financovaný za určitých podmienok tretím subjektom (banka) 

e) Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 101/2010 bol schválený ďalší odpredaj 
pozemku mesta parc. č. KN-C 1472/537 – zastavaná plocha o výmere 362 m2 v kat. úz. 
Závodie, ktorá logicky a priestorovo nadväzuje na pozemok parc. č. KN-C 1472/466, 
zast.pl. o výmere 1286 m2, ktorý ISTROFINAL, a.s. na základe uzavretej kúpnej zmluvy 
odkúpil. Ide o akúsi vonkajšiu obrubu tohto pozemku. 

 
Bod 2/ Osobitný zreteľ v tomto prípade je  v tom, že žiadateľ užíva uvedený pozemok ako 
jednokoľajnú vlečku od r. 1951 a pre Mesto Žilina je tento pozemok nevyužiteľný, avšak  
jeho zámenou  by  naopak Mesto Žilina získalo časť verejne prístupného pozemku – obslužnú 
komunikáciu Bytčická cesta.   
Z hľadiska zámerov ÚPN-M je uvažované s vedením obslužnej komunikácie Bytčická cesta 
v súbehu s trasou železnice až ku úrovňovému prechodu a napojeniu na ulicu Na stanicu 
v mestskej časti Bytčica.  
 
Bod 3/ Osobitný zreteľ v tomto prípade je v tom, že realizáciou väčších investičných 
projektov Mesto Žilina získa rekonštruované tenisové dvorce. Ide predovšetkým o investíciu, 
ktorá je nekomerčného charakteru a zameraná hlavne na podporu športu v meste Žilina.  
Podľa čl. 12/ odst. 4 Zásad o hospodárení s majetkom mesta Žilina v prípade nájmu na dobu 
neurčitú, musí byť výpovedná lehota maximálne 3 mesiace alebo kratšia, o možnosti dlhšej 
výpovednej lehoty rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  
 
Bod 4/ Osobitný zreteľ v tomto prípade je v tom, že Mestu Žilina plánovanou rekonštrukciou 
kurtov na plážový volejbal, nevznikne žiadna priama finančná záťaž a z areálu v rozklade 
bude v meste Žilina k dispozícii ďalší športový stánok vysokej úrovne a komplexne fungujúci 
areál.   
Podľa čl. 12/ odst. 4 Zásad o hospodárení s majetkom mesta Žilina je uvedené, že v prípade 
nájmu na dobu určitú nad 3 roky schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy mestské 
zastupiteľstvo.  
 
Bod 5/  
Žiadateľ Peter Košťál oslovil Mesto Žilina s ponukou spolupráce pri umiestnení veľkoplošnej 
obrazovky na jednom zo stĺporadia na okraji Námestia A. Hlinku v smere do Sadu SNP. Má ísť 
o synergický a kooperačný efekt prínosný okrem iného aj pre Mesto Žilina. Tento projekt („Telka 
v meste“) je úspešne implementovaný aj v iných európskych mestách. 
 
Hlavné črty projektu: 

- sprostredkovanie širokého spektra multimediálneho priestoru verejnosti 



- oživenie námestia a celej pešej zóny 
- prevádzka len v denných hodinách s podmienkou dodržiavania legislatívou určených 

prípustných hladín hluku 
- jedno z prvých využití – priame prenosy z majstrovstiev sveta v hokeji 
- možnosť prenosu ďalších atraktívnych i alternatívnych športových podujatí 
- premietanie filmov, hudobných videoklipov („letné kino v meste“) 
- garantovaný vyhradený priestor pre prezentáciu mesta, žilinského regiónu a ich aktivít 
- využitie pri open air koncertoch v meste 
- možnosť operatívne informovať o dôležitých akciách 
- súčasťou veľkoplošnej obrazovky bude aj kamera s on-line výstupom na web 
- bez finančnej spoluúčasti mesta (mesto poskytne len podklad na umiestnenie 

veľkoplošnej obrazovky) 
- ako určitá ochrana investície je potrebná minimálne 6-ročná doba nájmu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATERIÁL   -  odpredaj, zámena  a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina  

 
 

1/  
 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 36/2009 zo dňa 02.03.2009 bola schválená zámena 
a následný odpredaj pozemkov za účelom vytvorenia parkovacích miest pre polyfunkčný 
objekt v zmysle geometrického plánu č. 69/2008 (všetko kat. úz. Závodie – sídlisko Hájik, 
Slnečné nám.) nasledovne: 

1.  zámena pozemkov 1472/466 o výmere 1286 m2 vo vlastníctve mesta za pozemok 1472/467 
o výmere 537 m2 vo vlastníctve ISTROFINAL, a.s.  

2.  odpredaj rozdielu zo zhora uvedených výmer 749 m2 ISTROFINAL-u, a.s. (t.j. zámena sa 
týkala priamo len výmery 537 m2, zvyšný rozdiel bol schválený ako odpredaj tak, aby 
celkové výmery pozemkov boli rovnaké) 

 
Podmienkou bolo, že zamieňané a odpredávané pozemky nebudú oplotené a ostanú voľne 
prístupné. V zmysle citovaného uznesenia bol schválený odpredaj za cenu určenú znaleckým 
posudkom. 
 
Spoločnosť ISTROFINAL, a.s. následne po prijatí tohto uznesenia požiadala mesto 
o realizáciu predmetného uznesenia len v časti odpredaja pozemku parc. č. KN-C 1472/466, 
zast.pl. o výmere 1286 m2, nakoľko už nevlastnila pozemok parc. č. 1472/467 o výmere 537 
m2. Preto mesto pristúpilo dňa 26.02.2010 k uzatvoreniu kúpnej zmluvy č. 344/právne/2010 
len na odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1472/466, zast.pl. o výmere 1286 m2 v k. ú. Závodie 
za celkovú cenu 43 306,91 €. Táto cena bola určená znaleckým posudkom znalca Ing. Pavla 
Rašku č. 11/2010 zo dňa 29.1.2010. Táto kúpna cena bola spoločnosťou ISTROFINAL, a.s. 
v plnej výške uhradená mestu. Cena pozemku bola teda dohodnutá v súlade s uznesením. 
Zároveň sa do zmluvy premietol záväzok spol. ISTROFINAL, a.s., že odkúpený pozemok 
nebude oplotený a ostane voľne prístupný v zmysle schváleného uznesenia č. 36/2009. 
 
Dňa 15.10.2010 bol podaný návrh na vklad uvedenej kúpnej zmluvy do katastra 
nehnuteľností. Správa katastra Žilina svojím rozhodnutím pod č. V-8337/10 zo dňa 
30.12.2010 prerušila konanie z dôvodu, že pôvodné uznesenie č. 36/2009 hovorí o zámene 
a nie iba výlučne o odpredaji pozemkov, preto vyzvala mesto na doplnenie listín k návrhu na 
vklad tak, aby uzavretá zmluva korešpondovala s prijatým uznesením. 
 
Zámenná zmluva je v podstate spojenie dvoch vzájomných kúpnych zmlúv, pri ktorých je 
každá strana, ktorá dáva predávajúcim a každá strana, ktorá prijíma, kupujúcim (§ 611 
Občianskeho zákonníka). Preto je možné kúpnu zmluvu zhodnotiť ako platne uzavretú, 
nakoľko uznesenie č. 36/2009 sa týkalo schválenia prevodu vlastníctva mesta celej výmery 
1286 m2, t.j. zmluva nešla pokiaľ ide o výmeru nad rámec uznesenia – mesto teda uzavretou 
kúpnou zmluvou nepreviedlo na ISTROFINAL, a.s. vlastníctvo väčšej výmery pozemkov ako 
bolo schválené uznesením č. 36/2009.  
 
Z uvedených dôvodov preto navrhovateľ žiada o: 
 

1. zrušenie pôvodného uznesenia č. 36/2009 zo dňa 02.03.2009 
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2. schválenie nového uznesenia len čisto na odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1472/466, zast.pl. 
o výmere 1286 m2  

 
Ďalšie fakty a dôvody: 
 

- Istrofinal, a.s. neporušil svoje zmluvné povinnosti, nakoľko uzavretá kúpna zmluva bola 
súhlasným prejavom vôle oboch strán, kde išlo o návrh zmluvy zo strany mesta ako oferenta 
a ISTROFINAL, a.s. ju ako druhá strana svojim podpisom akceptoval, čím došlo súhlasným 
prejavom vôle oboch strán k uzavretiu kúpnej zmluvy. Pre ISTROFINAL, a.s. nie je 
rozhodujúce, prečo sa mesto rozhodlo túto kúpnu zmluvu (a nie zámennú) uzavrieť. 
Záväzkom ISTROFINAL, a.s. voči mestu bolo zaplatiť za pozemok kúpnu cenu, čím svoj 
záväzok splnil. Zo strany ISTROFINAl, a.s. preto nedošlo k porušeniu zmluvných povinností 

- Mesto malo záujem navrhovanou zámenou získať pozemok parc. č. 1472/467 o výmere 537 
m2 ako súčasť budúceho pešieho koridoru. Nakoľko však nebola uzatvorená prípravná zmluva 
(zmluva o budúcej zmluve), v situácii, keď už ISTROFINAL, a.s. tento pozemok nevlastní, 
nemá mesto možnosť ani právny nárok tento pozemok získať. V zmysle citovaného uznesenia 
išlo len o prejavenie záujmu mesta. 

- Prípadné neschválenie nového uznesenia výlučne na odpredaj by malo za následok: 
a/   Zastavenie katastrálneho konania 

             b/    Povinnosť mesta vrátiť dohodnutú kúpnu cenu 43 306,91 €, ktorú už prijalo a ktorá je  
                  súčasťou príjmovej časti jeho rozpočtu 
             c/   Mesto by týmto krokom nemalo možnosť získať parc. č. 1472/467 o výmere 537 m2 ako  
                  súčasť budúceho pešieho koridoru 
             d/   ISTROFINAL, a.s. by sa mohol domáhať od mesta náhrady škody, nakoľko kúpnu zmluvu  
                   uzavrel v dobrej viere, pričom očakával, že zmluva bude uzavretá a získa tak pozemok  
                 potrebný pre dobudovanie svojho zámeru vybudovať polyfunkčný objekt, ktorý má  
                 financovaný za určitých podmienok tretím subjektom (banka) 
             e/   Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 101/2010 bol schválený ďalší odpredaj  
                   pozemku mesta parc. č. KN-C 1472/537 – zastavaná plocha o výmere 362 m2 v kat. úz.  
                 Závodie, ktorá logicky a priestorovo nadväzuje na pozemok parc. č. KN-C 1472/466,  
                   zast.pl. o výmere 1286 m2, ktorý ISTROFINAL, a.s. na základe uzavretej kúpnej zmluvy  
                 odkúpil. Ide o akúsi vonkajšiu obrubu tohto pozemku. 
 
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva s poukázaním na vyššie uvedené fakty a 
dôvody najmä v tom, že ide o jediný účinný spôsob ako pokračovať v prerušenom 
katastrálnom konaní na základe uzavretej kúpnej zmluvy.  
 
Finančná komisia odporúča mestskej rade schváliť odpredaj pozemku.  
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uvedený odpredaj.  
 
2/  
 
Ferona-Slovakia a. s.,  Bytčická č. 12 Žilina, IČO : 36 401 137 požiadala o vysporiadanie 
vlastníctva k pozemkov nachádzajúcich sa v  k. ú. Bytčica a k. ú. Žilina, a to  zámenou 
pozemkov. Ide o pozemok, ktorý žiadateľ  užíva od r. 1951 ako jednokoľajnú vlečku, ktorá sa 
tiahne smerom na Bytčicu, za areálom Ferony, pomedzi bývalé mliekárne a Kovošrot 
a smerom do Žilina po spoločnosť Elektrovod Žilina, Bytčická cesta č. 4 Žilina.  
Ferona Slovakia a. s. žiada zameniť pozemok parc.č.KN-E 487/1, zast.pl. o výmere 846 m2 
pod cit. železničkou vlečkou vo vlastníctve Mesta Žilina v k. ú. Bytčica za pozemok 
parc.č.KN-C 4116/31, zast.pl. o výmere 848 m2 v zmysle geometrického plánu č. 34497200-
41/2010  v k. ú. Žilina vo vlastníctve Ferona-Slovakia a. s., ktorý je  verejne prístupný  
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a využívaný ako časť komunikácie ul. Bytčická. Za rozdiel vo výmere zamieňaných 
pozemkov, ktorý predstavuje 2 m2 požaduje Ferona-Slovakia a. s., symbolickú čiastku 1,– €.  
V zmysle stanoviska odd. hlavného architekta mesta je pozemok pod železničnou vlečkou 
z hľadiska mesta nevyužiteľný a časť ulice Bytčická cesta je verejne využívaná ako mestská 
komunikácia. Z hľadiska zámerov ÚPN-M je uvažované s vedením obslužnej komunikácie 
Bytčická cesta v súbehu s trasou železnice až ku úrovňovému prechodu a napojeniu na ulicu 
Na stanicu v mestskej časti Bytčica.  
Prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
Odbor stavebný, odd. architekta mesta so zámenou pozemkov súhlasí.  
 
Finančná komisia odporúča mestskej rade odsúhlasiť zámenu pozemkov.  
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so zámenou pozemkov.  
 
 
3/  
 
Tenisový klub Žilina, so sídlom Za plavárňou 1 Žilina, IČO : 14222990 požiadal 
o predĺženie výpovednej lehoty a to z troch mesiacov na dva roky.  Svoju žiadosť 
odôvodňuje nasledovne:  
Nájomnou zmluvou č. 7/právne/94 uzatvorenou dňa 3.1.1994 bol bezodplatne prenajatý 
pozemok (tenisové kurty) ul. Za plavárňou pre účely tenisového klubu (závodný, rekreačný 
tenis, športovanie mládeže a pod.) V čl. III. uvedenej nájomnej zmluvy bola uvedená 3-
mesačná výpovedná lehota. Tenisový klub Žilina má zámer investovať do areálu tenisových 
kurtov nasledovne :  
1/ výstavba tenisovej haly a penziónu v hodnote cca 400 000,– € 
2/ vykonať postupnú rekonštrukciu všetkých desiatich tenisových dvorcov v hodnote cca  
    5 000,– € na jeden dvorec  
3/ dokončenie rekonštrukcie a opravy oplotenia okolo celého areálu v hodnote cca 3 000,– € 
4/ výstavba dvoch detských tenisových dvorcov pri odrazovej stene  v hodnote  cca 10 000,–  
    €.  
 
Finančná komisia odporúča mestskej rade odsúhlasiť predĺženie výpovednej lehoty.  
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s predĺžením výpovednej lehoty.  
 
4/  
 
BAZZA s.r.o., Vysokoškolákov 8 Žilina, IČO: 36696650, požiadala o dlhodobý prenájom 
(15 rokov) pozemok parc.č.KN-C 4802/1, ostat.pl. o výmere 1 110 m2 v k. ú. Žilina, ul. 
Tajovského,  na ktorom sú umiestnené kurty na plážový volejbal.  
V súčasnom období má uvedený pozemok prenajatý nájomnou zmluvou č. 254/právne/2010 
zo dňa 30.06.2010 Volejbalový klub mládeže Žilina, IČO : 37904 272  na dobu neurčitú s 3-
mesačnou výpovednou lehotou s výškou nájomného 1,– €/ročne. Uvedený volejbalový klub 
mládeže sa však o tento areál nestará, je zanedbaný, takmer v dezolátnom stave, čím  nespĺňa 
účel, na ktorý je určený v zmysle nájomnej zmluvy.  Volejbalový klub mládeže Žilina nemá 
voči dlhodobému prenájmu BAZZA s.r.o. námietky.  
Žiadateľ – BAZZA s.r.o. podala návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 15 rokov 
s výškou nájomného 1 000,– €/ročne na zabezpečenie rekonštrukcie kurtov na plážový  
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volejbal a obslužných priestorov v celkovej hodnote cca 20 000,– €  z vlastných zdrojov, kde 
naviac vytvoria kurty aj na plážový badmintom. Vynaložené náklady žiadajú Mestom Žilina 
akceptovať ako odpočítateľnú položku z nájmu do výšky splatného nájomného. Vzniknutý 
rozdiel bude investíciou nájomcu.  
Okrem kompletnej rekonštrukcie kurtov vybudujú sprchy, ktoré na kurtoch nie sú  a tiež budú 
dané k dispozícii WC, ktoré sú súčasťou budovy - reštaurácie (ktorú má BAZZA s.r.o. t. č. 
v prenájme).  
Zároveň sa bude nový nájomca – BAZZA s.r.o. snažiť v maximálnej miere vychádzať 
v ústrety predovšetkým mládežníckym aktivitám kompetentných športových klubov v Žiline 
a pri splnení určitých podmienok dať kurty k dispozícii vo vyhradených časových intervaloch 
zdarma aj širokej verejnosti.  
Podmienky účasti na tréningových jednotkách zdarma ( TJZ ): 

− Denne počas pracovného týždňa ( Pondelok – Piatok ) od 10.30 hod do 14.30 hod, 
prípadne dlhšie, až do prvej objednanej hodiny verejnosťou, za účasti kompetentnej 
dospelej osoby, alebo na jej objednávku a zodpovednosť, mimo zvláštnych udalostí, 
ktorými môžu byť turnaj v plážovom volejbale vrátane kvalifikácie, alebo objednávka 
firemných hier. O týchto udalostiach budú partneri včas informovaní. Objednávka 
bude zodpovednou osobou riadne podpísaná a odoslaná mailom na adresu správcu 
kurtov. 

− Každý účastník TJZ bude povinný odpracovať si na údržbových prácach, 
prideľovaných správcom kurtov podľa jeho schopností ( čistenie kurtov, čistenie 
areálu, prehrabávanie kurtov, hrabanie pokosenej trávy, rozhŕňanie nového piesku,  

− preosievanie piesku a i ) 8 hodín ročne. Evidenciu bude viest správca kurtov. 
− Kompetentná dospelá osoba, ktoré bude účastná TJZ, prípadne bude túto objednávať, 

bude priamo hmotne zodpovedná za všetky škody, ktoré jej zverené osoby v areáli 
kurtov spôsobia. 

− Konkrétne rozdelenie TJZ medzi kompetentné športové kluby bude vecou dohody ich 
štatutárnych zástupcov. V prípade, že k nej nedôjde, rozhodne o konkrétnom rozdelení 
TJZ správca kurtov. 

− V prípade záujmu neziskových organizácií alebo občianskych združení budú pre nich 
platiť rovnaké podmienky ako pre športové kluby, no iba za predpokladu ich 
vzájomnej dohody, alebo ak budú kurty voľné. V opačnom prípade budú mať 
prednosť športové kluby. Neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré budú 
využívať tieto výhody budú zároveň povinné uviesť firmu nájomcu a správcu kurtov 
na svojej webovej stránke ako partnera. 

− Siete a lajny poskytne správca počas TJZ rovnako zdarma, lopty si zabezpečí 
záujemca sám, prípadne budú za štandardnú odplatu k dispozícii u správcu kurtov. 

− Všetci účastníci tréningových jednotiek budú povinný po ich ukončení uviesť kurt do 
pôvodného stavu nahrnutím piesku do jám a zarovnaním kurtu. Náradie poskytne 
správca. 

− Porušenie týchto zásad bude dôvodom k zamedzeniu účasti na tréningových 
jednotkách zdarma správcom kurtov. 

 
Finančná komisia odporúča mestskej rade odsúhlasiť dlhodobý prenájom spoločnosti 
BAZZA   s.r.o.  
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s dlhodobým prenájmom 
uvedenej spoločnosti.  
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5/  
 
Projekt Telka v meste (na Hlinkovom námestí) umožní premietanie filmov pre všetky vekové 
kategórie, priame prenosy športových podujatí, filmové workshopy, prenosy hudobných 
podujatí, vysielanie nemého filmu so živým hudobným sprievodom, použitie veľkoplošnej  
obrazovky pri realizácii kultúrnych podujatí mesta, nevtieravú formu reklamy, ktorá nebude 
hlasná ani agresívna. 
 

Hlavné výhody informačnej veľkoplošnej obrazovky v meste Žilina z pohľadu 
odboru tlačového a zahraničných vecí: 
 
pre Mestský úrad 
 

 zlepšenie informovanosti občanov o dianí v meste, o zámeroch, plánoch, aktivitách 
a službách Mestského úradu v Žiline 

 možnosť každodennej aktualizácie správ a úradných oznamov 
 zvýšenie atraktivity – modernity mesta 

 
pre PR mesta 
 

 moderná forma PR komunikácie (vedenie mesta – občania) 
 zisťovanie verejnej mienky – názorov občanov na aktuálnu problematiku v meste 
 možnosť prehĺbenia spolupráce so Žilinským samosprávnym krajom 
 rozvoj partnerskej spolupráce mesta, občanov, neziskových organizácií a združení 
 prezentácia kultúrnych podujatí mesta 

 
pre občanov 
 

 interaktívna komunikácia s občanmi – vyjadrenie názoru občana a po „cenzúre“ 
následne zobrazenie názoru na obrazovke 

 podpora participácie občanov na spoločenskom živote v meste 
 spolupráca so vzdelávacími inštitúciami a študentmi 
 prezentácia amatérskeho videa (po „cenzúre“): možnosť zapojiť žiakov škôl do 

rôznych súťaží a zviditeľnenie kreatívnej tvorby detí (aj dospelých?) 
 
pre TIK 
 

 doplnkové informácie a lepšie nasmerovanie záujemcov na Turistickú informačnú 
kanceláriu mesta Žilina (TIK) sídliacu na druhej strane Hlinkovho námestia 

používanie krátkych spotov v angličtine (nemčine?) pre turistov 
 
Finančná komisia odporúča mestskej rade odsúhlasiť projekt „Telka v meste“  
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu uvedený projekt odsúhlasiť.  
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