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Predkladá  : 

Michal Horecký 
zástupca primátora 


Vypracoval : 

Iveta Formánková 
odbor 
právny a majetkový 


V Žiline, dňa 29.11.2007 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Žiline 



Uznesenie č.            /2007 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

Schvaľuje : 

1/ 

Návrh na dlhodobý prenájom  nehnuteľností  MŠK Žilina, a. s., Športová 9 Žilina, a to : pozemku parc.č.KN-C 485, ostat. pl. o výmere 15001 m2 a  bývalých šatní bez súpisného čísla, nachádzajúcich sa na pozemku parc.č.KN-C 486, zast. pl. o výmere 308 m2 v k. ú. Budatín na dobu 20 rokov za cenu 1,– Sk,  za účelom výchovy mládežníckych futbalistov. 

2/ 

Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľností MŠK Žilina, a. s., Športová 9 Žilina   v k. ú. Závodie v zmysle geometrického plánu 134-2007 nasledovne :  
	parc.č.KN-C  786/5, zast. pl. o výmere 71 m2 

parc.č.KN-C 786/6,  zast. pl. o výmere 486 m2 
parc.č.KN-C 786/8,  zast. pl. o výmere 173 m2 
parc.č.KN-C 786/9,  zast. pl. o výmere 264 m2 
parc.č.KN-C 786/10, zast. pl. o výmere 88 m2 
parc.č.KN-C 787/16, ostat.pl. o výmere 128 m2 
na  dobu 20 rokov za cenu 1,– Sk, za účelom vybudovania umelého futbalového ihriska pre žiacke družstvá v blízkosti ZŠ Závodie. 

3/ 

Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti SLOVAK INVEST CORPORATION, a. s., zast. Marcelou Hodasovou, Námestie Ľ.Štúra 2 Žilina, na dobu 10 rokov, a to pozemku parc.č.KN-C 6695/1, zast. pl. o výmere 1753 m2 v k. ú. Žilina z dôvodu zriadenia prístupovej cesty k objektu hotela Slovakia za cenu 100,– Sk/m2/rok s podmienkou zabezpečenia kompletnej starostlivosti – údržby o túto časť komunikácie počas celého obdobia prenájmu. 













Dôvodová správa 



	V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom čl. 4/ bod 3.11.  predkladáme návrhy na dlhodobý prenájom uvedených  nehnuteľností. 

Dlhodobý prenájom bol odsúhlasený odborom hlavného architekta a v bode 3/ odborom dopravy a komunálnych služieb. 







































1/ 

MŠK Žilina, a. s., Športová 9 Žilina, požiadal o prenájom pozemku (ihriska) parc.č.KN-C 485, ostat. pl. o výmere 15001 m2 a bývalých šatní bez súpisného čísla, nachádzajúcich sa na pozemku parc.č.KN-C 486, zast. pl. o výmere 308 m2 v k. ú. Budatín na dobu 20 rokov, za cenu 1,– Sk,  za účelom výchovy mládežníckych futbalistov. 
MŠK, a. s. sa zaväzuje zatrávniť škvarové ihrisko a zrekonštruovať zdemolované objekty býv. šatní do prevádzkyschopného stavu a tento areál používať najmä ako tréningové centrum mládeže. Na uvedených pozemkoch chcú preinvestovať minimálne 6 000 000,– Sk. 

Odbor hlavného architekta s dlhodobým prenájmom pozemkov súhlasí. 


2/ 

MŠK Žilina, a. s., Športová 9 Žilina, požiadal o dlhodobý prenájom na dobu 20 rokov za cenu 1,– Sk, za účelom vybudovania umelého futbalového ihriska pre žiacke družstvá v blízkosti ZŠ Závodie. MŠK Žilina a.s. sa zaväzuje do umelého futbalového ihriska preinvestovať 10 mil. Sk. Ide o novovytvorené parcely v k. ú. Závodie v zmysle geometrického plánu 134-2007 zo dňa 18.9.2007 nasledovne : 
	parc.č.KN-C  786/5, zast. pl. o výmere 71 m2 

parc.č.KN-C 786/6,  zast. pl. o výmere 486 m2 
parc.č.KN-C 786/8,  zast. pl. o výmere 173 m2 
parc.č.KN-C 786/9,  zast. pl. o výmere 264 m2 
parc.č.KN-C 786/10, zast. pl. o výmere 88 m2 
	parc.č.KN-C 787/16, ostat.pl. o výmere 128 m2 

Odbor hlavného architekta s dlhodobým prenájmom pozemkov súhlasí. 

3/

SLOVAK INVEST CORPORATION, a. s., zast. Marcelou Hodasovou, Námestie Ľ.Štúra 2 Žilina, požiadali o prenájom pozemku na dobu 10 rokov a to parc.č.KN-C 6695/1, zast. pl. o výmere 1753 m2 v k. ú. Žilina, Štúrovo námestie z dôvodu zriadenia prístupovej cesty k objektu hotela SLOVAKIA za cenu 100,– Sk/m2/rok. 

Odbor hlavného architekta s  prenájmom pozemku súhlasí s podmienkou zabezpečenia kompletnej starostlivosti–údržby o túto časť komunikácie počas celého obdobia prenájmu. 

Odbor dopravy a komunálnych služieb s prenájmom pozemku súhlasí.














































