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NÁ VRH NA UZNESENIE 

1/ 

Uznesenie č. /2012 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje: 

I. zrušenie uznesenia č. 95/2012 MZ zo dňa 17.09.2012 k nakladaniu s majetkom mesta 

II. odpredaj nehnuteľnosti a zriadenie vecného bremena v nasledovnom znení : 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 2337/2, zast.pl. o výmere 
578 m2 v k. ú. Závodie, a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov do podielového 
spoluvlastníctva vlastníkov nelmuteľností na Mládežníckej ul. v k. ú. Závodie nasledovne : 

ll Ing. Kamil Káčerovi spolu s manželkou Máriou Káčerovou, 

obaja bytom Mládežnícka 1123/22 Žilina 
2/ Ing. Vladimírovi Beňovi s manželkou Gabrielou Beňovou, 

obaja bytom ul. V. Tvrdého 6 Žilina 
31 Ing. Dušan Dančíkovi CSc. s manželkou Mgr. Vlastou Dančíkovou, 

obaja bytom Mládežnícka 1139/31 Zilina 
41 Ing. Ľubošovi Kucharovi s manželkou Annou Kucharovou, 

obaja bytom Mládežnícka 1128/33 Žilina 
za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 8 900,-- €, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, podľa§ 9a ods. 8 písm.e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že 
žiadaný pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti vlastníkov pozemkov a stavieb v k. ú. 
Závodie. Na odpredávaný pozemok sa zriaďuje vecné bremeno, spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena zachovať prístup oprávneného z vecného bremena na citovaný 
pozemok za účelom odvozu odpadu, ochrany života, majetku a životného prostredia a aby bol 
zachovaný neobmedzený prístup vlastníka pozemku parc.č .KN-C 1235/77 orná pôda 
o výmere 665m2 vedenej na LV č. 2709 a parc.č.KN-C 1235/78 omá pôda o výmere 371 nl 
vedenej na L V č. 2709 v k. ú. Závodie. 

2/ 

Uznesenie č. /2012 

Mestské zastupitel'stvo v Žiline 

I. schvaľuje : 



Prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc.č.KN-C1390/144, orná pôda 
v zmysle geometrického plánu 47/2012 v k. ú. Bytčica, a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov WDr. Drahomírovi Mrvovi s manž. , Denisou Mrvovou, obaja bytom Baničova 8 
Žilina, za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 4 000 €, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, podľa§ 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že 
žiadaný pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti pozemkov, ktorých väčšinovým vlastníkom 
je žiadateľ. Na odpredávaný pozemok sa zriaďuj e vecné bremeno, spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena ponechať pozemok neoplotený a verejne prístupný až do 
zániku existujúcej stavebnej uzávery. 

3/ 

Uznesenie č. /2012 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje : 

Uzatvorenie dlhodobej zmluvy o nájme nehnuteľností na dobu určitú - 30 rokov, zapísaných 
na L V č. 14 71 v prospech Severoslovenských vodární a kanalizácií a. s. , so sídlom Bôrická 
cesta 1960 Žilina, IČO : 36 672 297. Súčasne sa zriad'uje predkupné právo v prospech Mesta 
Žilina pre prípad, že by vlastník pozemkov - SEV AK a.s. chcel predmet nájmu odpredať. 
Nájomné za prenajaté nehnuteľnosti bude zodpovedať ročnej dani z nehnuteľnosti za bežný 
rok. Následne po zhodnotení stavby bude vykonaná úprava výšky nájmu o odpisy z objektu 
pitnej fontány. 

Ide o nasledovné pozemky a stavbu 

parc. č. KN-C 2068/1 o výmere 3 361m2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

parc. č. KN-C 2071 o výmere 394 m2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

parc. č. KN-C 2072/1 o výmere 294m2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

parc. č. KN -C 2072/2 o výmere 48 m2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

parc. č. KN-C 2073 o výmere 58 m2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

parc. č. KN-C 2074 o výmere 384m2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

parc. č. KN-C 2075 o výmere 119m2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

parc. č. KN-C 2076 o výmere 199m2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

Stavby: 
na parc. č. 2072/2, vodný zdroj Studničky 



DÔVODOV Á SPRÁ V A 

Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade so zákonom č . 
138/1991 Zb. omajetku obcí asčl. 4, ods. 3. písm. al Zásad hospodárenia anakladania 
s majetkom mesta Žilina podl'a ktorého spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku na 
základe právnych úkonov s výnimkou prípadu, ak je mesto povinné previesť nehnuteľný 
majetok podľa osobitného predpisu 1 

• 

Ustanovenia zákona č . 138/1991 Zb. o prevodoch vlastníctva majetku obce na základe 
obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnej dražby alebo priamym predajom sa v zmysle 
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. el zákona nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa 
o ktorých rozhodne zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov - body 1,2. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa ( § 9a ods. 8 písm.e/ a ods. 9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí): 

Bod 1/ osobitný zreteľ je v tom, že žiadatelia sú vlastníkmi priľahlých stavieb a pozemkov 
na Mládežníckej ulici, uvedenú komunikáciu si vybudovali žiadatelia na svoje náklady 
a okrem nich a p. Ondrašinovej v prospech ktorej je vecné bremeno zriadené, komunikáciu 
nepoužívajú žiadni vlastníci okolitých pozemkov. Ostatné nehnuteľnosti sú prístupné 
z existujúcej ul. Pod Sadom. 

Bod 2/ osobitný zreteľ je v tom, že žiadateľ je väčšinovým vlastníkom priamo susediacich 
pozemkov v k. ú. Bytčica a novovytvorený pozemok je súčasťou plôch určených pre obytnú 
funkciu. Žiadaný pozemok leží mimo plánovaného umiestnenia diaľničného privádzača 
a križovatky, pričom prístup na poľné pozemky je aj z iných miest. V súčasnosti tam ležiaca 
poľná cesta bola vybudovaná len na účely obsluhy priľahlých poľných pozemkov. Zriadené 
vecné bremeno bude spočívať v povinnosti ponechať odpredaný pozemok neoplotený 
a verejne prístupný až do zániku existujúcej stavebnej uzávery. 

1 Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 



MATERIÁL - odpredaj a prenájom nehnutel'ností Mesta Žilina 

Uznesením č. 95/2012 MZ zo dňa 17.09.2012 bol odsúhlasený odpredaj pozemku parc.č.KN
C 2337/2, zast.pl. o výmere 578 m2 v k. ú. Závodie, a jeho odpredaj do podielového 
spoluvlastníctva vlastníkov na Mládežníckej ul. v k. ú. Závodie. Zároveň sa na odpredávaný 
pozemok zriadilo vecné bremeno, spočívajúce v povinnosti zachovať komunikáciu verejne 
prístupnú a aby bol zachovaný neobmedzený prístup vlastníkov susediacich nehnuteľností na 
uvedenú komunikáciu. 

Žiadatelia : 

ll Ing. Kamil Káčer spolu s manželkou Máriou Káčerovou, 
obaja bytom Mládežnícka 1123/22 Žilina 

2/ Ing. Vladimír Beiío s manželkou Gabrielou Beňovu, 
obaja bytom ul. V. Tvrdého 6 Žilina 

31 Ing. Dušan Dančík CSc. s manželkou Mgr. Vlastou Dančíkovou, 
obaja bytom Mládežnícka 1139131 iilina 

41 Ing. Ľuboš Kuchar s manželkou Annou Kucltarovou, 
obaja bytom Mládežnícka 1128133 Žilina 

požiadali o zmenu vecného bremena nasledovne : 
Na odpredávaný pozemok sa zriaďuje vecné bremeno, spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena zachovať prístup oprávneného z vecného bremena na citovaný pozemok 
za účelom odvozu odpadu, ochrany života, majetku a životného prostredia a aby bol 
zachovaný neobmedzený prístup vlastníka pozemku parc.č .KN-C 1235/77 orná pôda 
o výmere 665m2 vedenej na LV č. 2709 a parc.č.KN-C 1235/78 orná pôda o výmere 371 m2 

vedenej na L V č. 2709 v k. ú. Závodie. 
Ako dôvod uvádzajú, že uvedenú komunikáciu vybudovali žiadatelia na svoje náklady 
a okrem nich a p. Mgr. Ondrašinovej v prospech ktorej je vecné bremeno zriadené 
komunikáciu nepoužívajú žiadni vlastníci okolitých pozemkov. Pozemky parc.č.KN-C : 
1210/54, 1240/70, 1240/71, 1210112 a 2340/3 (L V č. 1596) vlastnia manelia Dugdovci, 
pričom tieto sú prístupné z existujúcej ul. Pod Sadom. 

Menovaní žiadatelia sú vlastníkmi priľahlých pozemkov v k. ú. Závodie nasledovne : 
Ing. Káčer Kamil spolu s manž.- parc.č.KN-C 1210/9,23,55,67 (dom č. s. 1123) LV č. 1410 
Ing. Beňo spolu s manž. - parc.č.KN-C 1210/1 O (L V č. 1551) 
Ing. Dančík spolu s manž. - parc .č.KN-C 1235/80, 150 (dom č. s. 1139) LV č. 1593 
Ing. Ľuboš Kuchár spolu s manž.- parc.č .KN-C 1235/107,140,141,142 (dom č. s. 1128) LV 
č. 1619 
Prípad hodný osobitného zreteľa. 

Na uvedený pozemok bol vyhotovený znalecký posudok Ing. Katarú1y Badalíkovej č. 69/2011 
v celkovej hodnote 8 900,-- € (jednotková cena predstavuje 15,38 €/m2

) 

Oddelenie architektúry mesta s odpredajom pozemku spolu a so zriadením vecného 
bremena súhlasí. 

Komisia finančná s odpredajom a zmenou vecného bremena súhlasí. 

Komisia územného plánovania a výstavby s odpredajom a zmenou vecného bremena 
súhlasí. 



Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu odpredaj pozemku za celkovú cenu 
8 900,-- € spolu so zriadením vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného 
z vecného bremena zachovať prístup oprávnené/zo z vecného bremena na citovaný pozemok 
za účelom odvozu odpadu, ochrany života, majetku a životného prostredia a aby bol 
zachovaný neobmedzený prístup vlastníka pozemku parc.č.KN-C 1235177 omá pôda 
o výmere 665m2 vedenej na LV č. 2709 a parc.č.KN-C 1235/78 orná pôda o výmere 371 nl 
vedenej na LV č. 2709 v k. ú. Závodie. 
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JUDr. Drahomír Mrva s manž., Denisou Mrvovou, obaja bytom Baničova 8 Žilina, 
požiadali o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1390/144, omá pôda o výmere 251 m2 v zmysle 
geometrického plánu 47/2012 v k. ú. Bytčica, za účelom výstavby rodinného domu. 
Žiadaný pozemok je vytvorený z parc.č.KN-E 490/2, ktorá je zapísaná pre Mesto Žilina na 
L V č. 1569 pre k. ú. Bytčica. 

Žiadateľ je väčšinovým vlastníkom priamo naväzujúcich pozemkov KN-E 294/2, 295/2 
a 294/2 v k. ú. Bytčica, zapísaných na LV č. 2819,2768,2561 a 2590. Žiadaný pozemok je 
toho času súčasťou poľnej cesty, vedúcej mimo obytné územie. Na uvedených pozemkoch sa 
tvoria v súčasnosti skládky odpadu. Pozemok leží mimo plánovaného umiestnenia 
diaľničného privádzača a križovatky, pričom prístup na poľné pozemky je aj z iných miest (v 
súčasnosti tam ležiaca poľná cesta bola vybudovaná len na účely obsluhy priľahlých poľných 
pozemkov). 
Navrhujeme zriadiť vecné bremeno, spočívajúce v povinnosti ponechať odpredaný pozemok 
neoplotený a verejne prístupný až do zániku existujúcej stavebnej uzávery. Tým dôjde 
k zabezpečeniu doterajšej prejazdnosti poľnej cesty až do momentu vybudovania privádzača 
s križovatkou, ktoré de facto túto poľnú cestu zrušia. 
Prípad hodný osobitného zreteľa. 

Na uvedený pozemok bol vypracovaný znalecký posudok Ing. Michala Kováča č. 22/2012 vo 
výške 4 000,-- € Gednotková cena predstavuje 15,93 €/nl) 

Oddelenie architektúry mesta s odpredajom pozemku súhlasí, s tým, že s výstavbou je 
možné uvažovať až po doriešení dopravných vzťahov a po zrušení stavebnej uzávery z titulu 
zabezpečenia koridoru a napojenia stavby: "Preložka cesta 1/64" 

Komisia finančná s odpredajom a zriadením vecného bremena súhlasí. 

Komisia územného plánovania a výstavby s odpredajom a zriadením vecnélw bremena 
súhlasí. 

Poslanec za príslušný volebný obvod Ing. Jozef Štrba s odpredajom a zriadením vecnélw 
bremena v zmysle uznesenia súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu odpredaj pozemku za cenu 4 000,--- € 
spolu so zriadením vecného bremena spočívajúce/ro v povinnosti povinného z vecného 
bremena ponechať pozemok neoplotený a verejne prístupný až do zániku existujúcej 
stavebnej uzávery. 



3/ 

Odbor právny a majetkový odporúča mestskej rade uzatvorenie dlhodobej zmluvy o nájme 
nelmuteľností na dobu určitú- 30 rokov pozemkov zapísaných na LV č. 1471 v prospech 
Severoslovenských vodámí a kanalizácií a. s., so sídlom Bôrická cesta 1960 Žilina, IČO : 
36 672 297 za nasledovným účelom: 

zriadenie verejného prírodného parku 
zriadenie prvkov drobnej architektúry - pitnej fontány a pod. 
umiestnenia mestského mobiliáru (typu lavičiek, košov, stojanov a pod.) 
údržby zelene v rámci ktorej bude vykonaná prebierka porastov so zachovaním príp. 
doplnením funkčných vegetačných prvkov. 

Ide o nasledovné pozemky a stavbu : 

parc. č. KN-C 2068/1 o výmere 3 361 m2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

parc. č. KN-C 2071 o výmere 394 m2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

parc. č. KN-C 2072/1 o výmere 294 m2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

parc. č. KN-C 2072/2 o výmere 48m2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

parc. č. KN-C 2073 o výmere 58m2
, dmh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

parc. č. KN-C 2074 o výmere 384m2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

parc. č. KN-C 2075 o výme•·e 119m2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

parc. č. KN-C 2076 o výmere 199m2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

Stavby: 
na parc. č. 2072/2, vodný zdroj Studničky 

Zároveň sa účastJ.úci zmluvy dohodli na predkupnom práve v prospech nájomcu (Mesto 
Žilina) pre prípad, že by prenajúnatel' (SEVaK a. s.) chcel predmet nájmu odpredať. 
Prenajímateľ je preto povinný písomne ponúknuť predmet nájmu najskôr nájomcovi, tak aby 
mal minimálne 90 dní na vyjadrenie sa ku ponuke. 

Komisia finančná s dlhodobým prenájmom súhlasí. 

Komisia územného plánovania a výstavby s dlhodobým prenájmom súhlasí. 

Poslanci za príslušný volebný obvod č. l (PhDr. Mgr.Brezovská, MUDr.Popluhár, 
MUDr. Ficek, MUDr.Zuzík) súhlasia s dlhodobým prenájmom. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu odsúhlasiť dlhodobý prenájom pozemkov 
na dobu 30-tic/z rokov s predkupným právom pre Mesto Žilina. 
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Zmluva č. /2012 
o nájme nehnuteľností 

uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

]. 

Zmluvné strany 

l. Prenajímatel': Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 
Sídlo: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. l 0546/L 
Zastúpená: Predstavenstvom 
Oprávnení k podpisu: JUDr. Peter Šimko, predseda predstavenstva 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ : 
IČDPH: 
/ďalej len prenajímatel'/ 

2. Nájomca: 
zastúpený: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

/ďalej len nájomca/ 

Ing. Miroslav Kundrík, člen predstavenstva 
ČSOB a.s. Bratislava 
25788033/7500 
36 672 297 
2022238900 
SK 2022238900 

Mesto Žilina 
Ing. Igor Choma, prin1átor 
00321796 
Dexia banka a.s.,Žilina 
0330354047/5600 

II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Prenajímatel' je vlastníkom nehnutel'ností zapísaných na Katastrálnom úrade v 
Žiline, Správa katastra Žilina, okres Žilina, obec Žilina, pre katastrálne územie 
Žilina, na LV č. 1471 a to: 
Parcely registra "C": 
parc. č. KN-C 2068/1 o výmere 3 361 m2

, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria 
parc. č. KN-C 2071 o výmere 394 m2

, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria 
parc. č. KN-C 2072/1 o výmere 294 m2

, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria 
parc. č. KN-C 2072/2 o výmere 48 m2

, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria 
parc. č. KN-C 2073 o výmere 58 m2

, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria 
parc. č. KN-C 2074 o výmere 384 m2

, dmh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria 



parc. č. KN-C 2075 o výmere 119 m2
, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria 
parc. č. KN-C 2076 o výmere 199 m2

, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria 
Stavby: 
na parc. č. 2072/2, vodný zdroj Studničky 
v podiele 111. 

2.2. Prenajímateľ prenajíma nehnuteľnosti uvedené v bode 2.1 za účelom: 
- zriadenia verejného prírodného parku 
- zriadenia prvkov drobnej architektúry - pitnej fontány a pod. 
-umiestnenia mestského mobiliáru (typu lavičiek, košov, stojanov a pod.) 
- údržby zelene, v rán1ci ktorej bude vykonaná prebierka porastov so zachovaním 

príp. doplnením funkčných vegetačných prvkov 
2.3. Nájomca prehlasuje, že prenajatý priestor preberá do svojho užívania podľa tejto 

zmluvy v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. 
2.4. Prenajímateľ potvrdzuje, že prenajatý majetok, podľa bodu 2.1 tejto zmluvy, 

poskytuje nájomcovi v stave spôsobilom pre dohodnuté užívanie, bez 
akýchkoľvek obmedzení. 

2.5. Vzhľadom na účel nájmu sa zmluvné strany dohodli, že predmet nájmu bude 
verejne prístupný a verejne užívaný. 

III. 
Cena nájmu 

3.1 Nájomca sa zaväzuje, že bude za užívanie prenajatých nehnuteľností platiť 
prenajímateľovi nájomné vo výške zodpovedajúcej ročnej dani z nehnuteľností za 
bežný rok,.za majetok uvedený v bode 2.1 tejto zmluvy, navýšené o sumu podľa 
bodu 9.5 tejto zmluvy. 

IV. 
Spôsob fakturácie 

4.1 Nájomné je splatné ročne na základe faktúry, ktorú prenajímateľ predloží 
nájomcovi vždy k l . máju bežného roka. Faktúra bude obsahovať 

náležitosti v zmysle platného zákona o DPH. 
4.2 Dohodnutá cena nájmu za obdobie roka 2012 bude fakturovaná v alikvotnej 

čiastke do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
4.3 Nájomné je splatné v lehote do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry a to 

bezhotovostne formou bankového prevodu na účet prenajímateľa. 
4.4 V prípade omeškania platby nájomcom, prenajímateľ má právo účtovať úroky z 

omeškania vo výške 0,03% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

v. 
Doba nájmu 

5.1. Nájomný pomer je dohodnutý na dobu určitú 30 rokov. 



5.2. Nájomný pomer môže byť ukončený vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo 
výpoveďou. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručenia výpoveď. 

5.3. Nájomca je povinný pred vyprataním predmetu nájmu, najneskôr k poslednému 
dňu trvania nájmu uviesť predmet nájmu do stavu, v akom mu bol odovzdaný, 
s ohľadom na obvyklé opotrebovanie a zhodnotenie. 

VI. 
Povinnosti nájomcu 

Nájomca sa týmto zaväzuje: 
6.1. na predmete nájmu vykonávať na vlastné náklady bežnú údržbu a opravy, 
6.2. platiť riadne a včas počas trvania nájmu dohodnuté nájomné, 
6.3. užívať predmet nájmu v súlade s touto zmluvou, 
6.4. pri užívaní predmetu nájmu dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne 

predpisy, zabezpečovať výkon PO (požiarnej ochrany) a zodpovedá za plnenie 
všetkých povinností vyplývajúcich z predpisov PO a BOZ, ochrane majetku a 
zdravia a životného prostredia. 

VIL 
Povinnosti prenajímateľa 

Prenajímateľ sa týmto zaväzuje: 
7.1. odovzdať predmet nájmu nájomcovi a to v temúnoch dohodnutých touto 

zmluvou; 
7 .2. umožniť nájomcovi odo dňa odovzdania predmetu nájmu do skončenia nájmu 

voľné používanie a voľný vstup na prenajaté pozemky; 
7.3. prenajímateľ nezodpovedá za škody, straty a poškodenia vzniknuté osobám, ktoré 

sa nachádzajú v predmete nájmu nájomcu, ani za hnuteľné veci vo vlastníctve 
nájomcu a osôb na strane nájomcu, pokiaľ také škody, straty či poškodenia 
nespôsobil sám. Prenajímateľ ďalej nezodpovedá za škody, straty a poškodenia 
spôsobené nájomcovi v rámci predmetu nájmu pôsobením vyššej moci. 

VIII. 
Osobitné dohody 

8.1 Nájomca vyhlasuje, že je so stavom predmetu nájmu zoznámený a že mu bol tento 
osobne predvedený a ukázaný a že predmet nájmu v tomto stave prijíma a 
považuje ho za celkom vyhovujúci na používanie na ním zamýšľané účely. 

8.2 Prenajímateľ je povinný odovzdať predmet nájmu nájomcovi a nájomca sa zaväzuje 
prevziať od prenajímateľa predmet nájmu do užívania a to do 5 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Pri odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu 
bude spísaný spoločný odovzdávací protokol. Ak odmietne nájomca predmet 
nájmu prevziať alebo ak nedôjde k jeho odovzdaniu a prevzatiu z dôvodov na 
strane nájomcu, predpokladá sa, že kjeho odovzdaniu a prevzatiu došlo bez 
ďalšieho 5. dňom odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 



8.3 Ak sa zmluvné strany nedohodnú v odovzdávajúcom protokole inak, prvým dňom 
nájmu je deň nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy bez ohl'adu na to, 
kedy dôjde k odovzdaniu a prevzatiu predmetu nájmu s výnimkou prípadu, keď 
dôjde k omeškaniu odovzdania a prevzatia predmetu nájmu oproti lehote 
stanovenej v bode 6.9 čl. VI tejto zmluvy výlučne z dôvodov na strane 
prenajímateľa, keď v takom prípade sa rozumie prvým dňom nájmu deň 
skutočného odovzdania predmetu nájmu nájomcom (ďalej len "prvý deň nájmu"). 

8.4 Chyby uvedené v odovzdávacom protokole nie sú prekážkou odovzdania a prevzatia 
predmetu nájmu, pokiaľ neznemožňujú používanie predmetu nájmu na vyššie 
uvedený účel. Nájom a povinnosť nájomcu platiť nájomné začína prvým dňom 
nájmu aj napriek vyššie uvedeným chybám a nedorobkom. 

8.5 Nájomca nie je oprávnený predmet nájmu, príp. jeho časť, poskytovať do podnájmu 
tretím osobám, pokiaľ nebude písomne dohodnuté medzi nájomcom a 
prenajímateľom inak. 

8.6 Prenajímateľ plne zodpovedá za všetky záväzky plynúce a/alebo vyplývajúce 
a/alebo viazané na prenajatý majetok, ktoré vznikli pred platnosťou 

a/alebo účinnosťou tejto zmluvy, ako aj za akékoľvek rozhodnutia štátnych 
a/alebo miestnych orgánov verejnej správy, ktoré vznikli pred a/alebo po platnosti 
a/alebo účinnosti tejto zmluva, ktoré majú za následok akúkoľvek formu plnenia, 
finančnej a/alebo nefinančnej povahy. Takéto záväzky neprechádzajú na nájomcu 
a nie sú ani predmetom tejto zmluvy. 

8.7 Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na predkupnom práve v prospech nájomcu pre 
prípad, že by prenajímateľ chcel predmet nájmu odpredať. Prenajímateľ je preto 
povinný písomne ponúknuť predmet nájmu najskôr nájomcovi, tak aby mal 
minimálne 90 dní na vyjadrenie sa ku ponuke. 

IX 
Úpravy predmetu nájmu 

9.1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na odstránení objektu vodného zdroja 
z predmetu nájmu na náklady prenajímateľa, a to do 31.12.2012. 

9.2. Prenajímateľ na svoje náklady vybuduje prvok drobnej architektúry - pitná 
fontána, na základe projektovej dokumentácie a záväznej cenovej kalkulácie 
písomne odsúhlasenej nájomcom, ktorý bude majetkom prenajímateľa a ktorý ho 
bude odpisovať, pričom prenajímateľ tiež zabezpečí na vlastné náklady pripojenie 
na rozvod pitnej vody, ako aj umiestnenie príslušného meracieho zariadenia tak, 
aby bolo ľahko prístupné pre nájomcu, ktorú bude nájomcovi dodávať. Jeho 
údržbu po dobu trvania nájomnej zmluvy bude zabezpečovať prenajímateľ. 
Úhradu spotrebovanej pitnej vody, podľa skutočne nameranej hodnoty, bude 
uhrádzať nájomca. 

9.3. Pripojenie na rozvod pitnej vody podľa ods. 9.2 zrealizuje prenajímateľ do 30 dní 
od vybudovania pitnej fontány. 

9.4. Po skončení nájmu si žiadna zo zmluvných strán nebude nárokovať náhradu 
nákladov vynaložených podľa tejto zmluvy voči druhej zmluvnej strane. 

9.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, po zhodnotení predmetu nájmu podľa bodu 9.2. tejto 
zmluvy, uzatvoriť dodatok k zmluve predmetom ktorého bude úprava výšky 
nájmu o odpisy z objektu pitnej fontány. 



9.6. Pre účely tejto zmluvy je doba odpisovania rovnaká s dobou platnosti tejto 
zmluvy uvedenej v bode 5.1. 

9.7. Prenajímateľ sa zaväzuje urovnať akékoľvek právne nároky tretích strán k 
predmetu nájmu, k prvému dňu nájmu, najneskôr však k 31.12.2012 a to bez 
akéhokoľvek dopadu na nájomcu. 

9.8. Prenajímateľ sa zaväzuje uviesť predmet nájmu do stavu v súlade s právnymi 
predpismi platnými v SR a/alebo platnými v mieste predmetu nájmu a platnými 
k prvému dňu nájmu tak, aby nájomcovi nevzniklo žiadne riziko a/alebo 
obmedzenie pri nakladaní s predmetom nájmu. 

x. 
Zmluvné pokuty 

l O.I. Akákoľvek pokuta, ktorú sú si zmluvné strany vzájomne povinné zaplatiť za 
porušenie svojich povinností na základe tejto zmluvy a/alebo platného zákona, je 
splatná v lehote 3 dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu adresovanej druhej 
strane. Vznikom povinnosti hradiť pokutu, ani jej faktickým zaplatením nie je 
dotknutý nárok zmluvnej strany uplatňujúcej pokutu na náhradu škody a náhrada 
škody nie je výškou pokuty obmedzená a pokuta sa do náhrady škody 
nezapočítava. 

10.2. V prípade porušenia povinnosti uvedených v čl. VII tejto zmluvy 
prenajímateľom je nájomca oprávnený požadovať od prenajímateľa uhradenie 
zmluvnej pokuty vo výške 200,- € za každé jednotlivé porušenie uvedených 
povinností, a to i opakovane. 

10.3. V prípade porušenia povÍimosti zmluvnými stranan1i uvedenej v čl. IX., bod 9.5. 
tejto zmluvy, zmluvná strana, ktorá sa dovoláva svojho práva uzatvoriť dodatok, 
je oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany, ktorá je v tomto prípade 
nečinná, uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 20 násobku ročných odpisov z 
nadobúdacej hodnoty objektu pitnej fontány. 

XI. 
Záverečné ustanovenia 

ll. l. Nájomná zmluva je platná aj pre právnych nástupcov prenajímateľa. 
11.2. Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, pokiaľ nie sú v zmluve 

výslovne uvedené, sa riadia Občianskym zákoooíkom v platnom znení. 
11.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží 

po dvoch vyhotoveniach. 
11.4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy je im jasný a zrozumiteľný a na znak 

súhlasu ju dobrovoľne podpisujú. Nájomca nie je oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa postúpiť žiadne práva alebo 
povinnosti z tejto zmluvy mu vyplývajúce či mu vyplývajúce v súvislosti s touto 
zmluvou na tretiu osobu (osoby). 

11 .5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účilmosť 
diíom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby 
alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa § 4 7 a Zák. č. 546/20 l O Z. z., ktorým sa 
mení a dopÍňa Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 



predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony. Povinná osoba predloží 
prenajímateľovi písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy alebo informácie o 
uzatvorení zmluvy v termíne do 3 pracovných dní od jej zverejnenia s dátumom 
JeJ zvereJnema. 

11 .6. Schválenie tohto dlhodobého nájmu bolo odsúhlasené uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Žiline č ...... zo dňa ....... 2012. 

V Žiline, dňa : V Žiline, dňa: 

Prenajímateľ: Nájomca: 

Ing. Igor Choma, primátor 


