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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 Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 244/2020 zo dňa 29. 7. 2020,      

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 dodatku: 

 

1. Článok I Predmet zmluvy sa mení v bode (2) v nasledovnom znení: 

 

(2) Touto zmluvou prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania časť pozemku 

uvedeného v bode 1) tohto článku o výmere 1 350 m2 od prícestnej kaplnky na Hruštinách 

v zmysle situačnej snímky z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy 

(ďalej len „predmet nájmu"). 

 

2. Článok II Účel nájmu sa mení v bode (1) a (2) v nasledovnom znení: 

 

(1) Predmet nájmu, uvedený v bode 2) čl. 1 tejto zmluvy, prenajímateľ prenajíma nájomcovi 

za účelom zrekonštruovania kaplnky, odstránenia nelegálnej skládky odpadu, 

odstránenie inváznych rastlín, vybudovania parku, výsadbe rastlín a drevín a doplnenie 

mobiliáru. 

 

(2) 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 - 

zrekonštruovanie kaplnky, odstránenia nelegálnej skládky odpadu, odstránenie inváznych 

rastlín, vybudovania parku, výsadbe rastlín a drevín a doplnenie mobiliáru. 

 

1. Článok V Práva a povinnosti sa dopĺňa o nasledujúce body: 

 

(7)Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu zostane po celý čas platnosti tejto zmluvy voľne 

prístupný verejnosti.  

 

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

konzultovať s Útvarom hlavného architekta mesta Žiliny. 
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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. 
 

Nájomná zmluva, ku ktorej v prípade schválenia materiálu bude uzatvorený dodatok, bola 

predmetom rokovania mestského zastupiteľstva a nájom bol schválený ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. Preto aj zmena zmluvy o nájme, ktorá sa dotýka výmery je predmetom 

rokovania MsZ a je predkladaná ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

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).  

 

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 - zrekonštruovanie kaplnky, odstránenia nelegálnej skládky 

odpadu, odstránenie inváznych rastlín, výsadbe rastlín a drevín a doplnenie mobiliáru. 

 

 
Situačná mapa. 

 

 
Zarastená nelegálna skládka a invázne rastliny. 
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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. 

 


