Zámer prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
č. 01/2016-OŠaŠ
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina (ako vlastník majetku)
a
Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský
Hrádok (ako správca majetku)
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a čl. 22 ods. 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK
zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
1. Predmetom nájmu je:
pozemok parc. KN–C č. 456/6, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 10 660
m2, zapísaného na LV č. 1498 pre katastrálne územie Liptovský Hrádok vo vlastníctve
Žilinského samosprávneho kraja, v správe Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta
Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok.
2. Nájomcovi: Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:
00315494.
3. Za nájomné: 1 €/rok/za celý predmet nájmu.
4. Doba nájmu: doba určitá – 5 rokov do dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
5. Účel nájmu: prevádzkovanie a užívanie futbalového ihriska, ktoré je súčasťou športového
štadióna, postaveného z časti aj na pozemku KN-C 456/6, s cieľom toto futbalové ihrisko skvalitniť
a zmodernizovať v rámci projektu „Výstavba ihrísk s umelou trávou – UEFA HatTrick IV“.
6. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že je vo všeobecnom záujme Žilinského
samosprávneho kraja a Mesta Liptovský Hrádok skvalitniť a zmodernizovať futbalové ihrisko,
ktorého vlastníkom je Mesto Liptovský Hrádok. Futbalové ihrisko je súčasťou športového štadióna,
postaveného na pozemku par. č. KN-C 456/6 a zároveň aj na susediacich pozemkoch par. č. KN-C
456/2 a 456/10, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Liptovský Hrádok.
Mesto Liptovský Hrádok má záujem futbalové ihrisko, ktoré bolo postavené v osemdesiatych
rokoch minulého storočia a v súčasnosti je aktívne využívané občanmi mesta Liptovský Hrádok
ako aj Športovým klubom mesta Liptovský Hrádok, skvalitniť a zmodernizovať. Na získanie
zdrojov na financovanie uvažovaného zámeru sa chce Mesto Liptovský Hrádok zapojiť do výzvy
vyhlásenej v rámci projektu „Výstavba ihrísk s umelou trávou – UEFA HatTrick IV“, pričom
podmienkou úspešnosti získania finančných prostriedkov je aj preukázanie právneho vzťahu
k pozemku, na ktorom bude budúce, resp. rekonštruované futbalové ihrisko postavené.
V prípade, že v rámci vyššie uvedeného projektu nedôjde k schváleniu žiadosti Mesta Liptovský
Hrádok o poskytnutie finančných prostriedkov (t.j. žiadosť nebude úspešná), zmluva o nájme
pozemku KN-C p. č. 456/6 bez ďalšieho zaniká.

V Žiline 19.02.2016

_____________________________
Ing. Juraj Blanár, v. r.
predseda

______________________________
Ing. Viliam Prukner, v. r.
riaditeľ SOŠ lesníckej, Liptovský Hrádok

