
mesrské zztorupirelsrvo v žíliue

UZNESENIE

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 13.08.2019

Uznesenie č. 181/2019
k Návrhu na schválenie zámeru prenechať majetok mesta v užívaní Mestského divadla
v
Žilina do podnájmu

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. zámer prenechať majetok mesta v užívaní Mestského divadla Žilina, a to nebytové 
priestory spolu o výmere 107 m2:

kaviareň o celkovej výmere 87 m2,
- toalety o výmere 20 m2 s príslušenstvom,

nachádzajúce sa v objekte Mestského divadla Žilina, na ulici Horný val, súp. č. 1 
v k. ú. Žilina na pozemku, pare. č. KN-C 5 o výmere 1 718 m2, zastavaná plocha, 
zapísaný v LV č. 1 100 v prospech vlastníka Mesto Žilina v podiele 1/1 do 
podnájmu, na dobu určitú - 4 roky odo dňa účinnosti zmluvy o podnájme formou 
obchodnej verejnej súťaže - elektronickou aukciou s nasledovnými podmienkami:

a) účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku ceny 
podnájmu, pričom minimálna výška ceny podnájmu akceptovanej zo strany 
Mestského divadla Žilina je: 300,-€ bez DPH + náklady za služby 
poskytované s podnájmom/mesiac/celý predmet podnájmu (v priemernej 
celkovej výške cca 320 eur bez DPH/mesiac),
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b) Mestské divadlo Žilina ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo 
zmeniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Mestské divadlo Žilina 
si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy,

c) návrhy budú podávané poštou alebo osobne do podateľne na adresu:
Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina,

d) lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia o 
vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa,

e) do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej 
ponuky elektronickou aukciou,

f) lehota na oznámenie vybraného návrhu do 14 dní od konania najbližšieho 
zasadnutia mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov,

g) pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom 
navrhovaná výška ceny podnájmu.

2 0 -08" 2019
V Žiline _______________

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 182/2019
k Návrhu na zmenu harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok
2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. návrh zmeny termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline

zo dňa 16.09.2019 na deň 17.09.2019

V Žiline
1 0 -08- 2019

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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