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  NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. /2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. Schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad osobitného zreteľa podľa    

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, a to za účelom jeho prenájmu na verejnoprospešný účel 
 

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, v jeho mene konajúci: Mgr. Peter Fiabáne, 

primátor (prenajímateľ) a NOBIS PROSPERE, so sídlom: Petzvalova 

8501/43A, 010 15 Žilina, v jeho mene konajúci: Patrik Martaus, predseda, 

združenie registrované MV SR pod číslom: VVS/1-900/90-49957,                     

IČO: 50 613 987 (nájomca), 

 

b) predmet nájmu: nájomná zmluva na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou 

lehotou na časť pozemku par. č. KN-C 7800, ostatná plocha, časť pozemku 

o výmere 20 m2 k. ú. Žilina, obec Žilina a pozemku par. č. KN-C 7835, 

ostatná plocha, časť o výmere 700 m2 k. ú. Žilina, obec Žilina za účelom 
doplnenia mobiliáru a zábradlia mostíka.  

 

c) Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu v zmysle Uznesenia č. 88/2020, bod 1 

Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa 11.05.2020 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. za verejnoprospešným 

účelom - doplnenia mobiliáru a zábradlia mostíka. 

 

d) Cena nájmu: 1 euro ročne. 

 

e) Nájomca odôvodňuje nájomnú zmluvu uchádzaním sa o výzvy, projekty, dotácie 

a sponzorské dary, z ktorých chce financovať predmet nájmu. 

 

f) Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu zostane po celý čas platnosti tejto zmluvy 

voľne prístupný verejnosti. 

 

g) Nájomca sa zaväzuje, že akékoľvek stavebné úpravy na predmete nájmu bude 

konzultovať s Útvarom hlavného architekta mesta Žiliny. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA A MATERIÁL 

 

Materiál má pozitívny vplyv na rozpočet mesta Žilina a predkladá sa v súlade s čl. 12 ods. 4 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 21/2009 upravujúceho zásady hospodárenia a 

nakladania s majetkom mesta Žilina v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011, č. 

16/2012, č. 12/2013 a č. 6/2020 a §9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí. 
 

Tento materiál je predkladaný ako poslanecký návrh postupom podľa č. 11 ods. 1, písm. b) 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 114/2021 zo dňa 29. 6. 2021 (zásady 

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

obcí v znení neskorších predpisov, a to za účelom jeho prenájmu na verejnoprospešný účel.  

 

Verejnoprospešný účel - doplnenia mobiliáru a zábradlia mostíka. 

 
Časť pozemku, ktorý sa mať prenajať. 

 

 
Nebezpečný mostík bez zábradlia. 
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Situačný nákres. 

 

 

STANOVISKÁ KOMISIÍ 

 

Komisia finančná a majetková 

 

Komisia odporúča MsZ schváliť. 

 

Hlasovanie – ZA: 10, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0. 

 

Komisie územného plánovania a výstavby  

 

Komisia žiada, aby súčasťou nájomnej zmluvy uzatvorenej so žiadateľom bola podmienka, aby 

bolo toto verejné priestranstvo celý čas voľne prístupné verejnosti. 

 

Komisia zároveň požaduje, aby súčasťou nájomnej zmluvy uzatvorenej so žiadateľom 

bola podmienka, aby akékoľvek úpravy na tejto parcele mesta Žilina bol nájomca 

povinný pred ich realizáciou konzultovať s UHA mesta Žilina. 

 

Hlasovanie – ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0. 

 


