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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

 

1/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

dôvod hodný osobitného zreteľa vo vzťahu k uzatvoreniu Dodatku č.2 k Zmluve o nájme 

nebytových priestorov č. 005/2021 medzi správcom  Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 

Žilina, IČO: 37 905 066 a nájomcom Mestská knižnica Žilina, Ul. sv. Cyrila a Metoda 1, 010 

08 Žilina, IČO: 53947002 podľa nasledujúceho uznesenia, 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. 

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

Priestory knižnice s prislúchajúcimi priestormi sú využívané na poskytovanie knižničných 

a iných služieb pre verejnosť. 

 

 

2/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

uzatvorenie Dodatku č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 005/2021 medzi správcom  

Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina, IČO: 37 905 066 a nájomcom Mestská knižnica 

Žilina, Ul. sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina, IČO: 53947002, ktorého predmetom je 

zvýšenie sumy prevádzkových nákladov zo súčasných 15 €/mesiac na 30 €/mesiac. 

Dodatok č. 2 sa uzatvára z dôvodu zvýšených cien energií a ostatných prevádzkových nákladov 

školy, 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, za účelom prevádzkovania Mestskej 

knižnice ako elokovaného pracoviska. 

 

MATERIÁL 

  

Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina, IČO: 37 905 066 požiadala o uzatvorenie 

Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 005/2021, predmetom ktorého je 

zmena sumy za prevádzkové náklady prenajímaných priestorov o rozlohe 59,4 m2 zo súčasných 

15 €/mesiac na 30 €/mesiac. Minuloročné náklady 553,90 €/mesiac na odber zemného plynu 

stúpli na súčasných 754,50 €/mesiac.    
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Priestory sú súčasťou majetku zriaďovateľa, t. j. Mesta Žiliny. Materská škola, Dedinská 1/1,  

Žilina je správcom zvereného majetku. 

 

Útvar hlavného architekta Mesta Žilina: 

Na základe vyššie uvedeného nemáme námietky voči prenájmu priestorov. 

 

Mestská knižnica Žilina, Ul. sv. Cyrila a Metoda 1, Žilina nemá voči mestu žiadne finančné 

podlžnosti.   

 

 

3/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

dôvod hodný osobitného zreteľa vo vzťahu k uzatvoreniu Dodatku č.1 k Zmluve o nájme 

nebytových priestorov č. 002/2021 medzi správcom  Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 

Žilina, IČO: 37 905 066 a nájomcom Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto, ul. 

Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina, IČO: 31 924 042 podľa nasledujúceho uznesenia, 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. 

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

Priestory na bohoslužby s prislúchajúcimi priestormi sú využívané výlučne za účelom 

prevádzkovania  bohoslužieb pre verejnosť. 

 

 

4/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

uzatvorenie Dodatku č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 002/2021 medzi 

správcom,  Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina, IČO: 37 905 066 a nájomcom Rímsko-

katolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto, ul. Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina, IČO: 

31 924 042, ktorého predmetom je zvýšenie sumy prevádzkových nákladov zo súčasných 20 

€/mesiac na 40 €/mesiac. 

Dodatok č. 1 sa uzatvára z dôvodu zvýšených cien energií a ostatných prevádzkových nákladov 

školy, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
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ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, výlučne za účelom prevádzkovania 

bohoslužieb pre verejnosť. 

 

 

MATERIÁL 

 

Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina, IČO: 37 905 066 požiadala o uzatvorenie 

Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 002/2021, predmetom ktorého je 

zmena sumy za prevádzkové náklady prenajímaných priestorov o rozlohe 75,9 m2 zo súčasných 

20 €/mesiac na 40 €/mesiac. Minuloročné náklady 553,90 €/mesiac na odber zemného plynu 

stúpli na súčasných 754,50 €/mesiac. 

 

Priestory sú súčasťou majetku zriaďovateľa, t. j. Mesta Žiliny. Materská škola, Dedinská 1/1,  

Žilina je správcom zvereného majetku. 

 

 

Útvar hlavného architekta Mesta Žilina: 

Na základe vyššie uvedeného nemáme námietky voči prenájmu priestorov. 

 

 

Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto, ul. Katedrálne námestie 25/3, Žilina nemá 

voči mestu žiadne finančné podlžnosti.   

 

 

5/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

dôvod hodný osobitného zreteľa vo vzťahu k uzatvoreniu nájomnej zmluvy medzi správcom 

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina a  spoločnosťou Bytterm a. s., Saleziánska 4,  

010 77 Žilina, IČO: 31584705, zastúpenou Ing. Richardom Zelinom, generálnym riaditeľom 

podľa nasledujúceho uznesenia, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný 

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

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

Spoločnosť Bytterm, a. s. v jestvujúcej kotolni školy vybuduje výmenníkovú stanicu so 

samostatným vchodom, ktorá bude slúžiť na rozvod tepla pre školu a bytové domy v okolí 

školy. V pivničných priestoroch vybudujú 2 menšie miestnosti ako náhradné priestory pre 

práčovňu a sklad. Nebude to nijako obmedzovať pohyb žiakov, ani výchovno-vzdelávací 

proces. Ostatné priestory nachádzajúce sa v suteréne školy budú naďalej využívať žiaci 

a zamestnanci školy ako doteraz. 

 

 



5 

 

 

 6/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú odo dňa účinnosti zmluvy od 1.1.2023  do 31.12. 

2043 s 2-mesačnou výpovednou lehotou  na nebytové pivničné priestory nachádzajúce sa v 

suteréne budovy Základnej školy, V. Javorku 32, 010 01 Žilina o celkovej výmere 37,62 m2 za 

cenu nájmu vo výške 338,58 €/štvrťročne + prevádzkové náklady 4 860 €/ štvrťročne,  čo 

predstavuje spolu čiastku 5 198,58 €/ štvrťročne, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov so 

spoločnosťou  Bytterm a. s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina, zastúpenou Ing. Richardom Zelinom, 

generálnym riaditeľom, IČO: 31584705, IČ DPH: SK2020448914, za účelom prevádzky 

výmenníkovej stanice. 

 

MATERIÁL 

 

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina, IČO: 37812904 požiadala o uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na dobu určitú od 1.1.2023 do 31.12.2043 s 2-mesačnou výpovednou lehotou: 

- na prenájom kotolne v nebytových pivničných priestoroch školy  o celkovej výmere 37,62 m2  

- s Byttermom a. s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina, IČO: 31584705, zastúpeným Ing. Richardom   

  Zelinom, generálnym riaditeľom 

- za cenu nájmu: 

      nájom  338,58 €/štvrťročne , t. j. 1 354,32 € za rok (s DPH ) 

      prevádzkové náklady 4 860 €/ štvrťročne, t. j. 19 440,00 € za rok (s DPH) 

      spolu za rok:  20 794,32 € 

     

Priestory sú súčasťou majetku zriaďovateľa, t. j. Mesta Žiliny. ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina, 

je správcom zvereného majetku. 

 

Útvar hlavného architekta Mesta Žilina:   

Na základe vyššie uvedeného nemáme námietky voči prenájmu priestorov kotolne. 

 

Bytterm a. s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina nemá voči mestu žiadne finančné podlžnosti.   

 

 

 


