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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

 

1/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

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

Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina a  spoločnosťou Nereus, s. r. o.,  Vysokoškolákov 

8, 010 08 Žilina, IČO: 36415138, konateľ Juraj Skopal, 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:   

Detský plavecký bazén v materskej škole je využívaný v dopoludňajších hodinách deťmi školy 

na predplavecký výcvik v spolupráci so spoločnosťou Nereus, s. r. o.. Popoludní prebieha 

predplavecká príprava detí pre verejnosť s trénermi spoločnosti Nereus, s. r. o. 

 

2/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú od 01.09.2022 do 30.06.2023 s 3-mesačnou 

výpovednou lehotou na priestory detského plaveckého bazéna v Materskej škole, Jarná 2602/7, 

010 01 Žilina, IČO: 37905104 a prislúchajúcich  prevádzkových  priestorov (telocvičňa a šatňa) 

o celkovej výmere 110,14 m2  za cenu nájmu  166,00 € mesačne a prevádzkové náklady, t. j. 

vykurovanie, elektrická energia, voda, fakturované mesačne podľa skutočného odberu 

s nájomcom spoločnosťou Nereus, s. r. o.,  Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, IČO: 36415138, 

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, za účelom predplaveckých a plaveckých kurzov 

pre deti. 

 

 MATERIÁL 

  

Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina, IČO: 37905104 požiadala o uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na dobu určitú od 01.09.2022 do 30.06.2023  s 3-mesačnou výpovednou 

lehotou: 

- na priestory detského plaveckého bazéna a prislúchajúcich prevádzkových priestorov 

(telocvičňa a šatňa) o výmere 110,14 m2  
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- so spoločnosťou Nereus, s. r. o., Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, IČO: 36415138, konateľ 

Juraj Skopal, 010 01 Žilina 

- za cenu nájmu: 

       nájom: 166,00 €/mesiac 

       prevádzkové náklady: fakturácia mesačne podľa skutočnej spotreby 

       

Priestory sú súčasťou majetku zriaďovateľa, t. j. Mesta Žiliny. Materská škola, Jarná 2602/7, 

010 01 Žilina je správcom zvereného majetku. 

 

Útvar hlavného architekta Mesta Žilina: 

Na základe vyššie uvedeného nemáme námietky voči prenájmu uvedených priestorov. 

 

Spoločnosť Nereus, s. r. o., Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, IČO: 36415138 nemá voči mestu 

žiadne finančné podlžnosti. 

 

3/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

dôvod hodný osobitného zreteľa vo vzťahu k uzatvoreniu Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve 

Z014/2022 medzi správcom Základná škola, Jarná 20, 010 01 Žilina, IČO: 37813277 

a nájomcom Súkromná základná škola FELIX Žilina, Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina, 

IČO: 53893565, 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:   

Základná škola ako prenajímateľ prenechá od 1. 1. 2023 na základe dodatku k uzatvorenej 

zmluve nájomcovi do užívania dva dodatočné priestory o rozlohe 99,1 m2 v časti nehnuteľnosti 

- budovy ročníkov 1. - 4. Dôvodom je, že RÚVZ Žilina schválil škole Felix umiestnenie 

kmeňovej triedy do prenajatej triedy v suteréne budovy len dočasne, a to najneskôr do 31. 12. 

2022. V priestoroch bude vykonávaná vzdelávacia činnosť súkromnej ZŠ. Prítomnosť tejto 

organizácie môže byť obojstranne výhodná, obohacujúca obidva učiteľské kolektívy. 

Súkromná základná škola Felix je ochotná zveľaďovať prenajatý majetok Základnej školy, 

Jarná 20, Žilina. 

 

4/ 

 

Uznesenie č. __ /2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
 

uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve Z014/2022 uzatvorenej na základe Uznesenia č. 

21/2022 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline  medzi správcom Základná škola, Jarná 
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20, 010 01 Žilina IČO: 37813277 a nájomcom Súkromná základná škola FELIX Žilina, 

Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina, IČO: 53893565, ktorého predmetom je rozšírenie 

prenajatých priestorov o dva nové priestory (2 miestnosti) o celkovej výmere 99,1 m2  v časti 

nehnuteľnosti - budovy ročníkov 1. - 4. za cenu  nájmu 5,60 €/m2/mesiac, z toho nájom 4,00 

€/m2/mesiac, prevádzkové náklady 1,60 €/m2/mesiac, 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, za účelom výchovno-vzdelávacej činnosti. 
 

 MATERIÁL 

  

Základná škola, Jarná 20, 010 01 Žilina, IČO: 37813277 požiadala o uzatvorenie Dodatku 

č. 1 k Nájomnej zmluve Z014/2022 uzatvorenej na základe Uznesenia č. 21/2022 na zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Žiline so Súkromnou základnou školou FELIX, predmetom ktorého 

je 

- rozšírenie prenajatých priestorov o dva nové priestory (2 miestnosti) o celkovej výmere 99,1    

  m2  v časti nehnuteľnosti - budovy ročníkov 1. - 4.  

- za cenu nájmu:   

         nájom: 4,00 €/m2/mesiac  

         prevádzkové náklady: 1,60 €/ m2/mesiac 

spolu nájom: 5,60 €/m2/mesiac 
 

Priestory sú súčasťou majetku zriaďovateľa, t. j. Mesta Žiliny. Základná škola, Jarná 20, 010 

01 Žilina je správcom zvereného majetku. 

 

Útvar hlavného architekta Mesta Žilina: 

Na základe vyššie uvedeného nemáme námietky voči prenájmu uvedených priestorov. 

 

Súkromná základná škola FELIX Žilina, Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina, IČO: 

53893565 nemá voči mestu žiadne finančné podlžnosti. 

 

5/ 

 

Uznesenie č. __ /2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

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

Základná škola, Jarná 20, 010 01 Žilina, IČO: 37813277 a nájomcom Základná umelecká škola 

Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina, IČO: 37813412 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:   

Základná škola ako prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania časť nehnuteľnosti – 

budovy ročníkov 1. - 4. pre ktoré v popoludňajších hodinách aktuálne nemá iné zmysluplné 

využitie. V priestoroch bude vykonávaná vzdelávacia činnosť – výtvarný odbor ZUŠ. 

Prítomnosť tejto organizácie je obojstranne výhodná, obohacujúca obidva učiteľské zbory a je 
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otvorená dialógu, spolupráci. Základná umelecká škola Ferka Špániho je ochotná zveľaďovať 

prenajatý majetok základnej školy. 

 

6/ 

 

Uznesenie č. __ /2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú od 1. septembra 2022 s 12 mesačnou 

výpovednou lehotou na jeden priestor (1 trieda) v budove Základnej školy, Jarná 20, 010 01 

Žilina o celkovej výmere 78,1 m2  za cenu nájmu 3,50 €/hodina, z toho nájom 1,00 €/hodina, 

prevádzkové náklady 2,50 €/hodina s nájomcom Základná umelecká škola Ferka Špániho, 

Martinská 19, 010 08 Žilina, IČO: 37813412,  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, za 

účelom výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

 MATERIÁL 

 

 Základná škola, Jarná 20, 010 01 Žilina, IČO: 37813277 požiadala o uzatvorenie nájomnej 

zmluvy na dobu neurčitú od 1. septembra 2022 s 12-mesačnou výpovednou lehotou 

- na prenájom priestoru (1 trieda) o celkovej výmere 78,1 m2   

- so Základnou umeleckou školou Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina 

- za cenu nájmu: 

         nájom: 1,00 €/hodina 

         prevádzkové náklady: 2,50 €/hodina 

spolu nájom: 3,50 €/hodina  

 

Priestory sú súčasťou majetku zriaďovateľa, t. j. Mesta Žiliny. Základná škola, Jarná 20, 010 

01 Žilina je správcom zvereného majetku. 

 

Útvar hlavného architekta Mesta Žilina: 

Na základe vyššie uvedeného nemáme námietky voči prenájmu uvedených priestorov. 

 

Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina, IČO: 37813412 nemá 

voči mestu žiadne finančné podlžnosti. 

 

7/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. schvaľuje 

 

dôvod hodný osobitného zreteľa vo vzťahu k uzatvoreniu Dodatku č.4 k Nájomnej zmluve č. 

1/2020 zo dňa 7.1.2020 medzi správcom Základná škola, Martinská 20, 010 08 Žilina, IČO: 

00624128 a nájomcom  Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, 010 01 

Žilina, IČO: 37813358 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:   

Školská učebňa a kabinet základnej školy, ktoré si prenajíma Základná umelecká škola 

Ladislava Árvaya sú využívané na výtvarnú umeleckú činnosť ZUŠ najmä pre žiakov základnej 

školy. 

 

8/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

uzatvorenie Dodatku č. 4 k Nájomnej zmluve č. 1/2020 medzi správcom  Základná škola, 

Martinská 20, 010 08 Žilina, IČO: 00624128 a nájomcom  Základná umelecká škola Ladislava 

Árvaya, Dolný Val 12, 010 01 Žilina, IČO: 37813358, ktorého predmetom je úprava 

prevádzkových nákladov zo súčasných 3,50 €/hodina na 2,50 €/hodina z dôvodu zjednotenia 

nájmov pre základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina; výška nájmu 

1,00 €/hodina ostáva nezmenená, 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, za účelom 

umeleckej činnosti detí. 

 

 MATERIÁL 

 

Základná škola, Martinská 20, IČO: 00624128 požiadala o uzatvorenie Dodatku č.4 k 

Nájomnej zmluve č.1/2020, predmetom ktorého je zmena sumy za prevádzkové náklady 

prenajímaných priestorov Základnej umeleckej škole Ladislava Árvaya zo súčasných 3,50 

€/hodina na 2,50 €/hodina. 

Výška nájmu 1,00 €/hodina ostáva nezmenená. 

       

Priestory sú súčasťou majetku zriaďovateľa, t. j. Mesta Žiliny. Základná škola, Martinská 20, 

010 08 Žilina, je správcom zvereného majetku. 

 

Útvar hlavného architekta Mesta Žilina: 

Na základe vyššie uvedeného nemáme námietky. 

 

Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, 010 01 Žilina, IČO: 37813358 nemá 

voči mestu žiadne finančné podlžnosti. 
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9/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

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

Základná škola, Martinská 20, 010 08 Žilina, IČO: 00624128 a nájomcom spoločnosť AKAZA, 

Karola Kmeťku 3165/9, 010 08 Žilina, IČO: 50431277 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:   

Telocvičňa základnej školy je využívaná v dopoludňajších hodinách žiakmi školy počas 

vyučovania. Popoludní prebiehajú záujmové útvary školy. Časový harmonogram záujmových 

útvarov sa mení v každom školskom roku. Po ukončení záujmových útvarov je možné 

telocvičňu prenajímať na športovú činnosť iným osobám.  AKAZA by v uvedených priestoroch 

trénovala deti od 4 do15 rokov atletiku. 

 

10/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú do 30.6.2023 s 3-mesačnou výpovednou lehotou 

na priestory telocvične Základnej školy, Martinská 20, 010 08 Žilina, IČO: 00624128 

a prislúchajúcich  prevádzkových  priestorov  o celkovej výmere 310,41 m2  za cenu nájmu 2,50 

€/hodina užívania a prevádzkových nákladov 7,50 €/hodina užívania so spoločnosťou AKAZA, 

Karola Kmeťku 3165/9, 010 08 Žilina, IČO: 50431277, 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, za účelom športovej činnosti klubu - atletika pre deti a mládež. 

 

 MATERIÁL 

  

Základná škola, Martinská 20, Žilina, IČO: 00624128 požiadala o uzatvorenie nájomnej 

zmluvy na dobu určitú do 30.6.2023 s 3-mesačnou výpovednou lehotou: 

- na priestory telocvične ZŠ Martinská 20, Žilina a prislúchajúcich prevádzkových priestorov   

  o výmere:  telocvičňa 288,71 m2, šatňa 11 m2 , WC a sprcha 10,70 m2 

  spolu: 310,41 m2 
 - so spoločnosťou AKAZA, Karola Kmeťku 3165/9, 010 08 Žilina, IČO: 50431277 

- za cenu nájmu: 

      nájom: 2,50 €/hodina užívania                 

      prevádzkové náklady: 7,50 €/hodina užívania 

  spolu nájom: 10,00 €/hodina užívania 
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Priestory sú súčasťou majetku zriaďovateľa, t. j. Mesta Žiliny. Základná škola, Martinská 20, 

010 08 Žilina je správcom zvereného majetku. 

 

 

Útvar hlavného architekta Mesta Žilina: 

Na základe vyššie uvedeného nemáme námietky voči prenájmu uvedených priestorov. 

 

Spoločnosť AKAZA, Karola Kmeťku 3165/9, 010 08 Žilina, IČO: 50431277 nemá voči mestu 

žiadne finančné podlžnosti. 

 

11/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

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

Základná škola, Martinská 20, Žilina, IČO: 00624128 a  nájomcom KLUB PLAVECKÝCH 

ŠPORTOV NEREUS, Vysokoškolákov 8, 010 01 Žilina, IČO: 31940803 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:   

Školský bazén je využívaný v dopoludňajších hodinách na výučbu a plavecké kurzy. Popoludní 

prebiehajú záujmové útvary školy. Časový harmonogram záujmových útvarov sa mení 

v každom školskom roku. Po ukončení záujmových útvarov je možné školský bazén prenajímať 

na športovú činnosť iným osobám. KLUB PLAVECKÝCH ŠPORTOV NEREUS ŽILINA by 

v uvedených priestoroch trénoval deti od 5 do 15 rokov plávanie. 

 

12/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú do 30.6.2023 s 3-mesačnou výpovednou lehotou 

na priestory školského bazénu Základnej školy, Martinská 20, 010 08 Žilina, IČO: 00624128 

a prislúchajúcich  prevádzkových  priestorov  o celkovej výmere 261,65 m2  za cenu nájmu 2,50 

€/hodina užívania a prevádzkových nákladov 17,50 €/hodina užívania s nájomcom KLUB 

PLAVECKÝCH ŠPORTOV NEREUS, Vysokoškolákov 8, 010 01 Žilina, IČO: 31940803, 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, za účelom športovej činnosti klubu - plávanie pre deti 

a mládež. 
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 MATERIÁL 

Základná škola, Martinská 20, Žilina, IČO: 00624128 požiadala o uzatvorenie nájomnej 

zmluvy na dobu určitú do 30.6.2023 s 3-mesačnou výpovednou lehotou: 

- na priestory školského bazénu ZŠ Martinská 20, Žilina a prislúchajúcich prevádzkových   

  priestorov o výmere:  bazén 218,75 m2, šatňa 25,90 m2 , WC a sprcha 17 m2 

  Spolu: 261,65 m2 

- s KLUBOM PLAVECKÝCH ŠPORTOV NEREUS ŽILINA, Vysokoškolákov 8, 010 01   

  Žilina, IČO: 31940803 

- za cenu nájmu: 

      nájom: 2,50 €/hodina užívania                 

      prevádzkové náklady: 17,50 €/hodina užívania  

spolu nájom: 20,00 €/hodina užívania   

 

Priestory sú súčasťou majetku zriaďovateľa, t. j. Mesta Žiliny. Základná škola, Martinská 20, 

010 08 Žilina je správcom zvereného majetku. 

 

Útvar hlavného architekta Mesta Žilina: 

Na základe vyššie uvedeného nemáme námietky voči prenájmu uvedených priestorov. 

 

Klub plaveckých športov NEREUS, Vysokoškolákov 8, 010 01 Žilina, IČO: 31940803 nemá 

voči mestu žiadne finančné podlžnosti. 

 

13/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

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

Základná škola, Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina, IČO: 37815091 a nájomcom Slovan  Malá 

Fatra - Hádzanársky klub Žilina , IČO: 52278255 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:   

Priestory telocvične s prislúchajúcimi priestormi  sú využívané   v dopoludňajších hodinách 

žiakmi školy v rámci vyučovania telesnej výchovy a všeobecnej pohybovej prípravy na 1. 

stupni ZŠ. V popoludňajších hodinách v nej prebiehajú záujmové útvary a iné podujatia 

a aktivity školy alebo je možné telocvičňu prenajímať na športovú činnosť iným organizáciám. 
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14/  

 

Uznesenie č.     /2022  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú odo dňa platnosti a účinnosti zmluvy do 

30.06.2023 s 1-mesačnou výpovednou lehotou na priestory telocvične Základnej školy, 

Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina, IČO: 37815091 o výmere 800 m2 a prevádzkové miestnosti 

prislúchajúce k telocvični nachádzajúce sa v pavilóne D s nájomcom Slovan  Malá Fatra - 

Hádzanársky klub Žilina , IČO: 52278255 za cenu nájmu podľa platnej vnútorného smernice 

o prenájmoch priestorov školy: 20,00 €/hodina ( bez využitia spŕch), 25,00 €/hodina ( 

s využitím spŕch), pri prenájme počas víkendov okrem hodinovej sadzby aj zabezpečenie 

upratovania a umývania priestorov nájomcom a fakturácia paušálneho poplatku za každý 

prenajatý deň, 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 zabezpečenia 

vyučovacieho a tréningového procesu žiakov základnej školy. 

 

MATERIÁL 

     

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina IČO: 37815091  požiadala o uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na dobu určitú odo dňa platnosti a účinnosti zmluvy do 30.06.2023 s 1-

mesačnou výpovednou lehotou:  

- na priestory telocvične ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina  o výmere 800 m2 a prevádzkové    

  miestnosti prislúchajúce k telocvični nachádzajúce sa v pavilóne D 

- so Slovanom  Malá Fatra- Hádzanársky klub Žilina, IČO: 52278255  

- za cenu nájmu vrátane prevádzkových nákladov podľa platnej vnútornej smernice školy   

  o prenájmoch priestorov školy: 

            20,00 €/ hodina ( bez využitia spŕch),  

25,00 €/hodina (s využitím spŕch),  

pri prenájme počas víkendov: okrem hodinovej sadzby aj zabezpečenie upratovania   

a umývania priestorov nájomcom a fakturácia paušálneho poplatku za každý prenajatý     

deň. 

 

Priestory sú súčasťou majetku zriaďovateľa, t. j. Mesta Žiliny. Základná škola, Námestie 

mladosti 1, 010 15 Žilina je správcom zvereného majetku. 

 

Útvar hlavného architekta Mesta Žilina: 

Na základe vyššie uvedeného nemáme námietky voči prenájmu uvedených priestorov. 

 

Slovan  Malá Fatra - Hádzanársky klub Žilina , IČO: 52278255 nemá voči mestu žiadne 

finančné podlžnosti. 
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15/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

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

Základná škola, Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina, IČO: 37815091 a  nájomcom BKM Žilina 

– Závodie o. z., IČO: 42220971 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:   

Veľká  telocvičňa základnej školy o výmere 800 m2 a prevádzkové miestnosti prislúchajúce 

k telocvični nachádzajúce sa v pavilóne D  sú využívané v dopoludňajších hodinách žiakmi 

školy počas vyučovania. Popoludní prebiehajú záujmové útvary školy. Časový harmonogram 

záujmových útvarov sa mení v každom školskom roku. Po ukončení záujmových útvarov je 

možné telocvičňu prenajímať na športovú činnosť iným osobám. BKM Žilina – Závodie o .z.  

trénuje v uvedených priestoroch basketbal dievčat do 16 rokov- deti a mládež. 

 
16/ 

 

Uznesenie č. __ /2021  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú do 30.6.2023 s 1-mesačnou výpovednou lehotou 

na priestory veľkej  telocvične Základnej školy, Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina, IČO: 

37815091  o výmere 800 m2 a prislúchajúcich  prevádzkových  priestorov  za cenu nájmu 

vrátane prevádzkových nákladov podľa platnej vnútornej smernice školy o prenájmoch 

priestorov školy: 20,00 €/ hodina ( bez využitia spŕch), 25,00 €/hodina ( s využitím spŕch), pri 

prenájme počas víkendov okrem hodinovej sadzby aj zabezpečenie upratovania a umývania 

priestorov nájomcom a fakturácia paušálneho poplatku za každý prenajatý deň s nájomcom 

BKM Žilina – Závodie o. z., IČO: 42220971, 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, za 

účelom zabezpečenia tréningového procesu žiakov.  

 

 MATERIÁL 

  

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina, IČO: 37815091 požiadala o uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na dobu určitú do 30.6.2023 s 1-mesačnou výpovednou lehotou: 

- na priestory veľkej  telocvične ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina  o výmere 800 m2  

  a prislúchajúcich  prevádzkových  priestorov   
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- s nájomcom BKM Žilina – Závodie o. z., IČO: 42220971 

- za cenu nájmu vrátane prevádzkových nákladov podľa platnej vnútornej smernice školy   

  o prenájmoch priestorov školy: 

20,00 €/ hodina ( bez využitia spŕch),  

25,00 €/hodina (s využitím spŕch),  

pri prenájme počas víkendov: okrem hodinovej sadzby aj zabezpečenie upratovania   

a umývania priestorov nájomcom a fakturácia paušálneho poplatku za každý prenajatý   

deň. 

     

Priestory sú súčasťou majetku zriaďovateľa, t. j. Mesta Žiliny. Základná škola, Námestie 

mladosti 1, Žilina je správcom zvereného majetku. 

 

Útvar hlavného architekta Mesta Žilina: 

Na základe vyššie uvedeného nemáme námietky voči prenájmu uvedených priestorov. 

 

BKM Žilina – Závodie o. z., IČO: 42220971 nemá voči mestu žiadne finančné podlžnosti. 

 

17/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

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

Základná škola, Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina, IČO: 37815091 a nájomcom Tréningové 

stredisko mládeže Slávia Žilina, A. Bernoláka 2135/7, Žilina, IČO: 52367541 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:   

Veľká  telocvičňa základnej školy o výmere 800 m2 a prevádzkové miestnosti prislúchajúce 

k telocvični nachádzajúce sa v pavilóne D  sú využívané v dopoludňajších hodinách žiakmi 

školy počas vyučovania. Popoludní prebiehajú záujmové útvary školy. Časový harmonogram 

záujmových útvarov sa mení v každom školskom roku. Po ukončení záujmových útvarov je 

možné telocvičňu prenajímať na športovú činnosť iným osobám. Tréningové stredisko mládeže 

Slávia Žilina trénuje v uvedených priestoroch basketbal chlapcov do 16 rokov- deti a mládež. 

 

18/ 

 

Uznesenie č. __ /2022  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. schvaľuje 

 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú do 30.6.2023 s 1-mesačnou výpovednou lehotou 

na priestory veľkej  telocvične Základnej školy, Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina, IČO: 

37815091 o výmere 800 m2 a prislúchajúcich  prevádzkových  priestorov  za cenu nájmu 

vrátane prevádzkových nákladov podľa platnej vnútornej smernice školy o prenájmoch 

priestorov školy: 20,00 €/hodina ( bez využitia spŕch), 25,00 €/hodina ( s využitím spŕch), pri 

prenájme počas víkendov okrem hodinovej sadzby aj zabezpečenie upratovania a umývania 

priestorov nájomcom a fakturácia paušálneho poplatku za každý prenajatý deň s nájomcom 

Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina, A. Bernoláka 2135/7, Žilina, IČO: 52367541, 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, za účelom zabezpečenia tréningového procesu žiakov.  

 

  

 

MATERIÁL 

  

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina, IČO: 37815091 požiadala o uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na dobu určitú do 30.6.2023 s 1-mesačnou výpovednou lehotou: 

- na priestory veľkej  telocvične ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina  o výmere 800 m2         

  a prislúchajúcich  prevádzkových  priestorov   

- s Tréningovým strediskom mládeže Slávia Žilina, A. Bernoláka 2135/7, Žilina, IČO:   

  52367541 

- za cenu nájmu vrátane prevádzkových nákladov podľa platnej vnútornej smernice školy   

  o prenájmoch priestorov školy:  

20,00 €/ hodina ( bez využitia spŕch),  

25,00 €/hodina (s využitím spŕch),  

pri prenájme počas víkendov: okrem hodinovej sadzby aj zabezpečenie upratovania   

a umývania priestorov nájomcom a fakturácia paušálneho poplatku za každý prenajatý   

deň. 

 

Priestory sú súčasťou majetku zriaďovateľa, t. j. Mesta Žiliny. Základná škola, Námestie 

mladosti 1, Žilina je správcom zvereného majetku. 

 

Útvar hlavného architekta Mesta Žilina: 

Na základe vyššie uvedeného nemáme námietky voči prenájmu uvedených priestorov. 

 

Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina, A. Bernoláka 2135/7, Žilina, IČO: 52367541 nemá 

voči mestu žiadne finančné podlžnosti. 

 

19/ 

 

Uznesenie č. __ /2021  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. schvaľuje 

 

dôvod hodný osobitného zreteľa vo vzťahu k uzatvoreniu Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 

23-2019/20 zo dňa 26.3.2020 medzi správcom Základná škola, Námestie mladosti 1, 010 15 

Žilina, IČO: 37815091 a nájomcom Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 

010 08 Žilina, IČO: 37813412 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:   

Priestory  školy, ktoré si prenajíma   Základná umelecká škola Ferka Špániho sú využívané  na 

umeleckú činnosť žiakov ZUŠ bývajúcich na sídlisku Hájik. 

 

20/ 

 

Uznesenie č. __ /2021  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

uzatvorenie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 23-2019/20 zo dňa 26.3.2020, schválenej 

Mestským zastupiteľstvom v Žiline uznesením č. 44/2020 medzi správcom Základná škola, 

Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina, IČO: 37815091 a nájomcom Základná umelecká škola 

Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina, IČO: 37813412, ktorého predmetom je úprava 

prevádzkových nákladov zo súčasných 4,00 €/hodina na 2,50 €/hodina z dôvodu zjednotenia 

nájmov pre základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina; výška nájmu 

1,00 €/hodina ostáva nezmenená,  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, za účelom 

tvorivej činnosti detí. 

 

MATERIÁL 

 

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina požiadala o uzatvorenie Dodatku č. 2 k 

Nájomnej zmluve č. 23-2019/20 predmetom ktorého je zmena sumy za prevádzkové náklady 

prenajímaných priestorov zo súčasných 4,00 €/hodina na 2,50 €/hodina.  

Výška nájmu 1,00 €/hodina ostáva nezmenená. 

 

Priestory sú súčasťou majetku zriaďovateľa, t. j. Mesta Žiliny. ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina  

IČO: 37815091 je správcom zvereného majetku. 

     

Útvar hlavného architekta Mesta Žilina: 

Na základe vyššie uvedeného nemáme námietky. 

 

Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina, IČO: 37813412 nemá 

voči mestu žiadne finančné podlžnosti. 

 



15 

 

Stanovisko komisií: Materiál bol prerokovaný v Komisii školstva a mládeže a v Komisii 

finančnej a majetkovej, komisie materiál odporučili MZ v Žiline schváliť. 


