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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2021
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. dôvod hodný osobitného zreteľa vo vzťahu k uzatvoreniu nájomnej zmluvy so
Správou športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., so sídlom: Vysokoškolákov
1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 46 931 317, štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Koválik,
konateľ podľa bodu II. 3 tohto uznesenia a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí:
Nájomca ako spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta Žilina bude
vykonávať činnosti súviace s prevádzkou, údržbou a opravou športových zariadení
(plavárne).
2. dôvod hodný osobitného zreteľa vo vzťahu k uzatvoreniu nájomnej zmluvy so
Správou športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., so sídlom: Vysokoškolákov
1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 46 931 317, štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Koválik,
konateľ podľa bodu II. 5 tohto uznesenia a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí:
Nájomca ako spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta Žilina bude
vykonávať činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou telocvične (športovej haly).
3. dôvod hodný osobitného zreteľa vo vzťahu k uzatvoreniu nájomnej zmluvy so
Správou športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., so sídlom: Vysokoškolákov
1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 46 931 317, štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Koválik,
konateľ podľa bodu II. 6 tohto uznesenia a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí:
Nájomca ako spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta Žilina bude
vykonávať činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou a opravou atletickej dráhy,
skateparku a multifunkčného ihriska na ul. Oravská cesta.
4. dôvod hodný osobitného zreteľa vo vzťahu k uzatvoreniu nájomnej zmluvy so
Správou športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., so sídlom: Vysokoškolákov
1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 46 931 317, štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Koválik,
konateľ podľa bodu II. 7 tohto uznesenia a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
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Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí:
Nájomca ako spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta Žilina bude
vykonávať činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou a opravou skateparku na
Vodnom diele Žilina.
5. dôvod hodný osobitného zreteľa vo vzťahu k uzatvoreniu zmluvy o podnájme
nebytových priestorov medzi Správou športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., so
sídlom: Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 46 931 317, štatutárny
zástupca: Ing. Jaroslav Koválik, konateľ (nájomca) a Centrom voľného času,
Kuzmányho 105, 010 01 Žilina, IČO: 7810961(podnájomca) podľa bodu II. 8 tohto
uznesenia a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb.
Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí:
Centrum voľného času ako podnájomca zabezpečuje v priestoroch Telocvične
(športovej haly) krúžkovú športovú činnosť detí.
6. dôvod hodný osobitného zreteľa vo vzťahu k uzatvoreniu zmluvy o podnájme
nebytových priestorov medzi Správou športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., so
sídlom: Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 46 931 317, štatutárny
zástupca: Ing. Jaroslav Koválik, konateľ (nájomca) a Základnou školou V. Javorku
32, 01001 Žilina, IČO: 37812904 (podnájomca) podľa bodu II. 9 tohto uznesenia
a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb.
Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí:
Základná škola V. Javorku zabezpečuje v priestoroch Telocvične (športovej haly)
vyučovací a tréningový proces žiakov základnej školy.
7. dôvod hodný osobitného zreteľa vo vzťahu k uzatvoreniu nájomnej zmluvy medzi
Centrom voľného času, Kuzmányho 105,010 01 Žilina, IČO: 37810961
(prenajímateľ) a Správou športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., so sídlom:
Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 46 931 317, štatutárny zástupca: Ing.
Jaroslav Koválik, konateľ (nájomca) podľa bodu II. 10 tohto uznesenia a to 3/5
väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí:
Hnuteľné veci, ktoré tvoria predmet nájmu predstavujú vybavenie Telocvične
(športovej haly), bez ktorých by Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.
nemohla vykonávať činnosti súvisiace s prevádzkou Telocvične (Športovej haly).
Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. bude zároveň poskytovať činnosti
súvisiace s prevádzkou Telocvične (Športovej haly) pre Centrum voľného času v
záujme zabezpečenia krúžkovej športovej činnosti detí.
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II.

schvaľuje
1. uzatvorenie Dohody o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahu a
Dodatku č.2 (ďalej len ,,Dohoda“) k Mandátnej zmluve na služby spojené
s prevádzkou Zimného štadióna v Žiline č. 420/2018 zo dňa 26.7.2018 v znení
dodatku č. 1 zo dňa 23.12.2019 (ďalej len ,,Zmluva“) s účinnosťou od 01.01.2022
s týmito podstatnými náležitosťami:
a) účastníci Dohody: Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011
31 Žilina, IČO: 00 321 796, štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fiabáne, primátor
(účastník 1), ŽILBYT, s.r.o., so sídlom Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina, IČO:
46 723 994 (účastník 2), Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., so sídlom:
Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 46 931 317, štatutárny zástupca: Ing.
Jaroslav Koválik, konateľ (účastník 3), VLCI Žilina a.s. ( predtým MSHK Žilina,
a.s.) so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 387 193 (vedľajší účastník č.1),
MSHKM Žilina, s.r.o., so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 47 655 071
(vedľajší účastník č.2),
b) predmet Dohody:
 účastník 3 vstúpi do všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy
ku dňu účinnosti tejto Dohody namiesto účastníka 2,
 účastník 3 preberá všetky práva a povinnosti zo Zmluvy, ktoré vzniknú odo
dňa účinnosti tejto Dohody a zaväzuje sa Zmluvu odo dňa účinnosti tejto
Dohody dodržiavať,
 účastník 1 výslovne súhlasí s tým, že účastník 3 vstupuje odo dňa účinnosti
tejto Dohody do všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy
namiesto účastníka Dohody 2
 vedľajší účastník č.1 a vedľajší účastník č.2 výslovne súhlasia s tým, že
účastník 3 vstupuje odo dňa účinnosti tejto Dohody do všetkých práv a
povinností vyplývajúcich zo Zmluvy namiesto účastníka Dohody 2
 doplnenie do Zmluvy majetok v správe mandatára - stavbu ,,Kiosková
trafostanica“ evidenčné číslo 263/ts/113 postavená na pozemku parcela
č.KN-C 3238/1 zast. plochy a nádvoria o výmere 5260 m²
 úprava mesačnej odmeny mandatára na sumu vo výške 21 730,- EUR bez
DPH.
2. ukončenie nájomnej zmluvy č.752/2014 zo
dňa 16.10.2014
medzi
Mestom Žilina (prenajímateľom) a Správou športových zariadení mesta Žilina,
s.r.o. ( predtým Mestská krytá plaváreň, s.r.o.) (nájomcom) ku dňu 31.12.2021
a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomná zmluva č. 752/2014 zo dňa
16.10.2014 bola schvaľovaná v mestskom zastupiteľstve 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
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3. uzatvorenie nájomnej zmluvy s týmito podstatnými náležitosťami :
a) zmluvné strany: Mesto Žilina so sídlom MsÚ Námestie obetí komunizmu 1,
011 31 Žilina, IČO: 00 321 796, štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fiabáne,
primátor (prenajímateľ) a Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., so
sídlom: Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 46 931 317, štatutárny
zástupca: Ing. Jaroslav Koválik, konateľ (nájomca)
b) predmet nájmu: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1100, v k.ú. Žilina:
 stavba, súpisné číslo 1765 postavená na parcele KN-C 5147/1
 parc. č. KN-C 5147/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4753 m²
 parc. č. KN-C 5146/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15577 m²
 parc. č. KN-C 5146/16, ostatné plochy o výmere 93 m²
 parc. č. KN-C 5146/17, ostatné plochy o výmere 1173 m²
 parc. č. KN-C 5146/18, ostatné plochy o výmere 1341 m²
 parc. č. KN-C 5146/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 316 m²
 parc. č. KN-C 5146/31, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 372 m2
 parc. č. KN-C 5146/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2
 parc. č. KN-C 5146/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 460 m2
 parc. č. KN-C 5147/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m²
 parc. č. KN-C 5146/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 304 m²
 parc. č. KN-C 5146/13, ostatné plochy o výmere 700 m²
 hnuteľný majetok, ktorý je definovaný a presne špecifikovaný v Prílohe
č.1 tohto materiálu
c) výška nájomného:
1€/ročne/celý predmet nájmu. Nájomca bude uhrádzať prevádzkové náklady
súvisiace s činnosťou predmetu nájmu
d) doba nájmu:
doba neurčitá s účinnosťou od 1.1.2022 s možnosťou ukončenia nájmu
výpoveďou s 3-mesačnou výpovednou dobou
e) účel nájmu: prevádzkovanie športových zariadení (plaváreň), údržba a oprava
predmetu nájmu, poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťou športových
zariadení
a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
nakoľko nájomca ako spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta Žilina bude
vykonávať činnosti súviace s prevádzkou, údržbou a opravou športových zariadení
(plavárne).
4. odňatie správy majetku mesta - Telocvičňa (športová hala) nachádzajúca sa na
ul. V. Javorku, súp. číslo 8569, postavená na pozemku parc. č. KN-C 6544/3
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1297m² v katastrálnom území Žilina zo
správy Centra voľného času, Kuzmányho 105, Žilina ku dňu 31.12.2021.
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5. uzatvorenie nájomnej zmluvy s týmito podstatnými náležitosťami :
a) zmluvné strany: Mesto Žilina, so sídlom MsÚ Námestie obetí komunizmu 1,
011 31 Žilina, IČO: 00 321 796, štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fiabáne,
primátor (prenajímateľ) a Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., so
sídlom: sídlo Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 46 931 317,
štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Koválik, konateľ (nájomca)
b) predmet nájmu:
 Telocvičňa (športová hala) nachádzajúca sa na ul. V. Javorku, súp. č.
8569, postavená na pozemku parc. č. KN-C 6544/3 o výmere 1297 m²
v katastrálnom území Žilina, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade
Žilina, odbore katastrálnom na LV č.1100
 pozemok, parc. č. KN-C 6544/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
o výmere 1297 m² v katastrálnom území Žilina, ktorý je zapísaný na
Okresnom úrade Žilina, odbore katastrálnom na LV č.1100
c) výška nájomného:
1€/ročne/celý predmet nájmu. Nájomca bude uhrádzať prevádzkové náklady
súvisiace s činnosťou predmetu nájmu.
d) doba nájmu:
doba neurčitá s účinnosťou od 1.1.2022 s možnosťou ukončenia nájmu
výpoveďou s 3-mesačnou výpovednou dobou
e) účel nájmu: prevádzkovanie, údržba a oprava predmetu nájmu, poskytovanie
služieb súvisiacich s činnosťou Telocvične (Športovej haly)
a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
z dôvodu, že nájomca ako spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta Žilina
ako prenajímateľa bude vykonávať činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou a
opravou Telocvične (športovej haly).
6. uzatvorenie nájomnej zmluvy s týmito podstatnými náležitosťami :
a) zmluvné strany: Mesto Žilina so sídlom MsÚ Námestie obetí komunizmu 1,
011 31 Žilina, IČO: 00 321 796, štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fiabáne,
primátor (prenajímateľ) a Správa športových zariadení mesta Žilina s.r.o., so
sídlom: Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 46 931 317,
štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Koválik, konateľ (nájomca)
b) predmet nájmu: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1100, v k.ú. Žilina, ul.
Oravská cesta
 atletická dráha postavená na parc. č. KN-C 4758/10 ostatná plocha
o výmere 7361 m²
 skatepark postavený na parc. č.KN-C 4758/10 ostatná plocha o výmere
7361 m²
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multifunkčné ihrisko postavené na parc. č. KN-C 4758/10 ostatná plocha
o výmere 7361 m²
pozemok, parc. č. KN-C 4758/10 ostatná plocha o výmere 7361 m²

c) výška nájomného:
1€/ročne/celý predmet nájmu. Nájomca bude uhrádzať prevádzkové náklady
súvisiace s činnosťou predmetu nájmu.
d) doba nájmu:
doba neurčitá s účinnosťou od 1.1.2022 s možnosťou ukončenia nájmu
výpoveďou s 3-mesačnou výpovednou dobou
e) účel nájmu: prevádzka, údržba, oprava a poskytovanie služieb súvisiacich
s činnosťou predmetu nájmu
a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
z dôvodu, že nájomca ako spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta Žilina
ako prenajímateľa bude vykonávať činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou a
opravou atletickej dráhy, skateparku a multifunkčného ihriska.

7. uzatvorenie nájomnej zmluvy s týmito podstatnými náležitosťami :
a) zmluvné strany: Mesto Žilina so sídlom MsÚ Námestie obetí komunizmu 1,
011 31 Žilina, IČO: 00 321 796, štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fiabáne,
primátor (prenajímateľ) a Správa športových zariadení mesta Žilina s.r.o., so
sídlom: Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 46 931 317,
štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Koválik, konateľ (nájomca)
b) predmet nájmu:
 skatepark (pumptracková dráha s mobiliárom Vodné dielo Žilina)
nachádzajúci sa na parc. č. KN-C 5523/1 ostatná plocha o výmere
24 998m², LV č. 9830, k.ú. Žilina


hnuteľný majetok súvisiaci so skateparkom (pumptracková dráha)
presne definovaný v prílohe č.2 tohto materiálu

c) výška nájomného:
1€/ročne/celý predmet nájmu. Nájomca bude uhrádzať prevádzkové náklady
súvisiace s činnosťou predmetu nájmu.
d) doba nájmu:
doba neurčitá s účinnosťou od 1.1.2022 s možnosťou ukončenia nájmu
výpoveďou s 3-mesačnou výpovednou dobou
e) účel nájmu: prevádzka, údržba, oprava predmetu nájmu, poskytovanie služieb
súvisiacich s činnosťou predmetu nájmu
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a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
z dôvodu, že nájomca ako spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta Žilina
ako prenajímateľa bude vykonávať činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou
a opravou skateparku.
uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov na dobu neurčitú od
účinnosti zmluvy s 3- mesačnou výpovednou lehotou na priestory Telocvične
(športovej haly) nachádzajúcej sa na Ul. V. Javorku, súp. č. 8569, ktorá
je postavená na pozemku parc. č. KN-C 6544/3 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1297m² v katastrálnom území Žilina medzi Správou športových
zariadení mesta Žilina, s.r.o., so sídlom: Vysokoškolákov 1765/8, 010 08
Žilina, IČO: 46 931 317, štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Koválik, konateľ
(nájomca) a Centrom voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina, IČO:
37 810 961, v zastúpení Mgr. Annamária Mihalčinová, riaditeľka CVČ
(podnájomca) za účelom zabezpečenia športovej činnosti detí, za cenu
podnájmu vo výške 1 €/ročne, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb.o majetku obcí v platnom znení, nakoľko podnájomca vykonáva činnosti
súvisiace so zabezpečením krúžkovej športovej činnosti detí.

8.

9. uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov na dobu neurčitú od
účinnosti zmluvy s 3-mesačnou výpovednou lehotou
na priestory
Telocvične
(športovej haly) nachádzajúcej sa na Ul. V. Javorku, súp.
č.8569, ktorá je postavená na
pozemku parc. č.KN-C 6544/3 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 1297m² v katastrálnom území Žilina medzi
Správou športových zariadení
mesta
Žilina,
s.r.o.,
so
sídlom:
Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 46 931 317, štatutárny zástupca:
Ing. Jaroslav Koválik, konateľ (nájomca) a Základnou školou V. Javorku 32,
01001 Žilina, IČO: 37 812 904, v zastúpení RNDr. Jana Popluhárová Čellárová,
riaditeľka (podnájomca) za účelom zabezpečenia vyučovacieho a tréningového
procesu žiakov základnej školy, za cenu podnájmu vo výške 1€/ročne, a to
3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
nakoľko podnájomca vykonáva činnosti súvisiace so zabezpečím
vyučovacieho a tréningového procesu žiakov základnej školy.
10. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy s 3mesačnou výpovednou lehotou na prenájom hnuteľných vecí, ktorých zoznam
je definovaný v Prílohe č. 3 tohto materiálu (predmet nájmu) medzi Centrom
voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina, IČO: 37 810 961, v zastúpení
Mgr. Annamária Mihalčinová, riaditeľka CVČ (prenajímateľ) a Správou
športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., so sídlom: Vysokoškolákov
1765/8, 010 08 Žilina, IČO:46 931 317, štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav
Koválik, konateľ (nájomca) za účelom zabezpečenia prevádzky a poskytovania
služieb súvisiacich s činnosťou Telocvične (Športovej haly), ktoré má
Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. v nájme a to za cenu nájmu
vo výške 1 €/ročne a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad
8

hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení, nakoľko hnuteľné veci, ktoré tvoria predmet
nájmu predstavujú vybavenie Telocvične (športovej haly), bez ktorých by
Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. nemohla vykonávať činnosti
súvisiace s prevádzkou Telocvične (Športovej haly). Správa športových
zariadení mesta Žilina, s.r.o. bude zároveň poskytovať činnosti súvisiace
s prevádzkou Telocvične (Športovej haly) pre Centrum voľného času v záujme
zabezpečenia krúžkovej športovej činnosti detí.

III.

berie na vedomie
prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov
Zimného štadióna z doterajšieho zamestnávateľa ŽILBYT, s.r.o. na
preberajúceho zamestnávateľa pracovnoprávnych vzťahov, ktorým je
Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. od 1.1.2022.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade so zákonom
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, čl. 12 ods.4 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Žilina v platnom znení, podľa ktorého ak zákon neustanovuje inak, mesto
alebo správa majetku sú povinní pri prenechaní majetku mesta postupovať podľa §9a ods.9
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase
a na mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo
porovnateľné veci s výnimkou prípadov pri nájmoch mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov.
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Materiál nemá dopad na rozpočet mesta Žilina.
Komisia finančná a majetková odporúča MZ schváliť.
Komisia športu odporúča MZ schváliť.
Komisia školstva a mládeže odporúča MZ schváliť.
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MATERIÁL
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 27/2021 zo dňa 25.2.2021 bolo schválené
Koncepčné riešenie centralizácie správy športových zariadení mesta Žilina. V zmysle tejto
koncepcie bol vykonaný zápis do OR SR, na základe ktorého od 07.04.2021 došlo k zmene
zápisu obchodného mena, a to z pôvodného obchodného mena Mestská krytá plaváreň, s.r.o.
na nové obchodné meno Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o a k doplneniu
predmetu podnikania o nové činnosti.
V súlade s touto koncepciou boli vymedzené a presne špecifikované nehnuteľnosti spolu
s hnuteľným majetkom, ktoré sa na základe jednotlivých zmlúv prevádzajú z majetku mesta do
správy spoločnosti Správy športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.
Jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti :
a) Zimný štadión a tréningová hala v súčasnosti v správe ŽILBYT, s.r.o., a to na základe
mandátnej zmluvy č. 420/2018 zo dňa 26.7.2018 v znení dodatku č.1 zo dňa 23.12.2009,
ktorých prevod na spoločnosť Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o
b) Mestská krytá plaváreň v súčasnosti v nájme spoločnosti Správa športových zariadení mesta
Žilina, s.r.o (do 07.04.2021 Mestská krytá plaváreň, s.r.o.) na základe nájomnej zmluvy č.
č.752/2014 zo dňa 16.10.2014.
c) Telocvičňa (športová hala) nachádzajúca sa na ul. V. Javorku, súp. číslo 8569, postavená na
pozemku parc. č. KN-C 6544/3 o výmere 1297m² v katastrálnom území Žilina v súčasnosti v
správe Centra voľného času, Kuzmányho 105 na základe zmluvy o prevode správy majetku zo
dňa 31.08.2018.
d) atletická dráha, parc. č. KN-C 4758/10 o výmere 7361 m² v správe mesta Žilina
e) skatepark, parc.č.KN-C 4758/10 o výmere 7361 m² v správe mesta Žilina
f) multifunkčné ihrisko, parc. č. KN-C 4758/10 o výmere 7361 m² v správe mesta Žilina
g) skatepark (pumptracková dráha s mobiliárom) nachádzajúci sa na parc. č. KN-C 5523/1
o výmere 24 998m², LV č. 9830, k.ú. Žilina v správe mesta Žilina.

K bodu II.1
Zimný štadión a tréningová hala spolu s priľahlými pozemkami sú v súčasnosti v správe
spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. so sídlom Nanterská 8399/28, 010 08 Žilina na základe Mandátnej
zmluvy č. 420/2018 zo dňa 26.7.2018 v znení dodatku č.1 zo dňa 23.12.2019 (ďalej len
,,Zmluva“).
Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. prenajíma spoločnosti MSHKM, s.r.o. na
základe zmluvy o nájme nehnuteľností č. 594/2020 a spoločnosti VLCI Žilina, a.s.(predtým
MSHK Žilina, a.s.) na základe zmluvy o nájme nehnuteľností č. 505/2019 priestory Zimného
štadióna a tréningovej haly v rozsahu a spôsobom, ktoré sú presne definované v jednotlivých
nájomných zmluvách.
Vzhľadom na to, že sa v tomto prípade jedná o zložitý komplex zmluvných vzťahov medzi
mestom Žilina, ŽILBYT, s.r.o., MSHKM, s.r.o. a VLCI Žilina, a.s., navrhuje sa pristúpiť
k nasledujúcemu spôsobu prevodu správy Zimného štadióna a tréningovej haly:
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po schválení materiálu mestským zastupiteľstvom a prijatí uznesenia dôjde k
uzatvoreniu Dohody o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahu a
Dodatku č.2 (ďalej len ,,Dohoda“) k Zmluve a to s účinnosťou od 01.01.2022. Na
základe tejto Dohody vstúpi od 01.01.2022 spoločnosť Správa športových zariadení
mesta Žilina, s.r.o. namiesto spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. do existujúceho zmluvného
vzťahu a preberie všetky práva a povinnosti zo Zmluvy. Zimný štadión a tréningová
hala budú teda spravované Správou športových zariadení mesta Žilina, s.r.o na základe
existujúcej mandátnej zmluvy za súčasného zachovania existujúcich nájomných
vzťahov so spoločnosťami MSHKM Žilina, s.r.o. a VLCI Žilina, a.s. Na základe
Dohody sa do majetku v správe mandatára dopĺňa stavba ,,Kiosková trafostanica“, ktorá
sa nachádza na priľahlom pozemku Zimného štadióna a zároveň sa upravuje mesačná
odmena mandatára, ktorá sa navyšuje o 5378,-EUR bez DPH/mesačne na sumu vo
výške 21 730,- EUR bez DPH/mesačne a je určená na pokrytie nákladov na mzdy 14
zamestnancov Zimného štadióna a náklady spojené so správou Zimného štadióna .



K prevodu správy Zimného štadióna ako aj tréningovej haly na základe nájomnej
zmluvy hodlá Správa športových zariadení mesta Žilina pristúpiť až po uplynutí doby
trvania nájmu s vyššie uvedenými spoločnosťami, t.j. až po 31.12.2023.

K bodu II. 2 a II. 3
Mestská krytá plaváreň spolu s prislúchajúcimi pozemkami definovanými v bode II.3 návrhu
uznesenia je v súčasnosti v správe spoločnosti Správa športových zariadení, s.r.o.( do 7.4.2021
Mestská krytá plaváreň, s.r.o.) a to na základe nájomnej zmluvy č.752/2014 zo dňa 16.10.2014.
Vzhľadom na to, že sa navrhujú zmeny podstatných náležitostí tejto zmluvy (predovšetkým
doplnenie nehnuteľností do predmetu nájmu), navrhuje sa schváliť ukončenie existujúcej
nájomnej zmluvy a uzatvorenie novej nájomnej zmluvy, v ktorej budú zapracované
a obsiahnuté všetky zmeny podstatných náležitostí definované v predchádzajúcej vete
a obsiahnuté v návrhu uznesenia.

K bodu II. 4., II.5, II.8, II. 9 a II. 10
Telocvičňa (športová hala) nachádzajúca sa na ul. V. Javorku je v súčasnosti v správe Centra
voľného času, Kuzmányho 105, a to na základe Zmluvy o prevode správy majetku zo dňa
31.8.2018. Po schválení materiálu mestským zastupiteľstvom a prijatí uznesenia
v navrhovanom znení dôjde k odňatiu predmetnej Telocvične (športovej haly) zo správy Centra
voľného času ku 31.12.2021 a k prevodu správy na spoločnosť Správa športových zariadení
mesta Žilina, s.r.o. na základe nájomnej zmluvy s účinnosťou od 1.1.2022.
Spoločnosť Správa športových zariadení, s.r.o. následne uzatvorí v zmysle návrhu uznesenia
zmluvu o podnájme na priestory telocvične s Centrom voľného času, Kuzmányho 105 Žilina
za cenu podnájmu 1 €/ročne ako aj so Základnou školou V. Javorku 32 za cenu podnájmu 1
€/ročne, tak aby bola kontinuálne zabezpečená športová, tréningová a krúžková činnosť detí.
Zároveň uzatvorí Centrum voľného času ako prenajímateľ so Správou športových zariadení
mesta Žilina, s.r.o. ako nájomcom nájomnú zmluvu, na predmet nájmu, ktorým je súbor
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hnuteľných vecí vo vlastníctve Centra voľného času, ktoré slúžia ako vybavenie Telocvične
(športová hala) za cenu nájmu vo výške 1 €/ročne.
K bodu II.6
Športový areál nachádzajúci sa na ulici Oravská cesta, ktorý tvoria atletická dráha, skatepark
a multifunkčné ihrisko, je v správe mesta Žilina. Po schválení návrhu uznesenia mesto Žilina
uzatvorí so Správou športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. nájomnú zmluvu na dobu neurčitú
s účinnosťou od 1.1.2022, na základe ktorej predmetné nehnuteľnosti prejdú pod správu
spoločnosti Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.

K bodu II.7
Športový areál Vodné dielo tvorí skatepark (pumptracková dráha s mobiliárom) a v súčasnosti
je v správe mesta Žilina. Nájomnou zmluvou na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.1.2022
predmetná nehnuteľnosť prejde za podmienok definovaných v návrhu uznesenia pod správu
spoločnosti Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.
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PRÍLOHA č.1

14

15

PRÍLOHA č.2
Zoznam majetku
Platná mena EUR

P.č.

Inv.
číslo

Názov
majetku

Pracovisko

Dát. zarad.

Obst.
cena

1

205/DHM463/
09

Rekreačný prístrešok
/Vodné dielo/

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

10.05.2009

977,24

2

205/DHM484/
09

Betónový kôš MAXI
(Vodné dielo)

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

10.11.2009

204,20

3

205/DHM485/
09

Betónový kôš MAXI
(Vodné dielo)

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

10.11.2009

204,20

4

205/DHM487/
09

Betónová lavička bez
operadla (Vodné dielo)

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

10.11.2009

255,85

5

205/DHM488/
09

Betónová lavička bez
operadla (Vodné dielo)

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

10.11.2009

255,85

6

205/DHM489/
09

Stojan na bicykle
(Vodné dielo)

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

10.11.2009

141,62

7

205/OTE308/1
4

Informačná tabuľa
"prevádzkový
poriadok
Skatepark" (Vodné
dielo)

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

14.05.2014

44,00

8

205/OTE309/1
4

Informačná tabuľa
"prevádzkový
poriadok
Skatepark" (Vodné
dielo)

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

14.05.2014

44,00

9

205/DHM1017
/18

Informačná tabuľa
"Skatepark" (Vodné
dielo)

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

30.05.2018

164,71

10

205/OTE654/1
8

Informačná tabuľa
"Info o separovaní"
(Skatepark Vodné
dielo)

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

30.05.2018

25,92

11

022/20195336

Stanica pre
bicykle ECO - 8
doková na
Vodnom diele

205 205 Majetok Mesta
Odbor dopravy

28.02.2019

4 222,19

Spolu:

16

6 539,78

PRÍLOHA č.3

17

18

19

20

