Zámer prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
č. 02/2016-OŠaŠ
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina (ako vlastník majetku)
a
Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín
a
Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
(ako správcovia 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:
a) v správe Spojenej školy, Medvedzie 133/1, Tvrdošín:
- časť strechy o výmere 4 m2, nachádzajúca sa na budove – Internát II, súpisné číslo 131,
parc. KN–C č. 526, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 590 m2, zapísaného na
LV č. 1569 pre katastrálne územie Krásna Hôrka;
b) v správe Obchodnej akadémie, Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš:
- časť strechy o výmere 4 m2 nachádzajúca sa na budove – Objekty učební, súpisné číslo
1571, parc. KN–C č. 212, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 582 m2,
zapísaná na LV č. 4728 pre katastrálne územie Palúdzka;;
2. Nájomcovi: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00397563.
3. Za nájomné: 4 €/m2/rok, u každého správcu osobitne.
4. Doba nájmu: doba určitá – 15 rokov do dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
5. Účel nájmu: umiestnenie výskumných vzoriek na ploché strechy objektov za účelom sledovanie
korózie konštrukčných ocelí a betonárskych výstuží.
6. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že je vo všeobecnom záujme Žilinského
samosprávneho kraja podporiť výskumné aktivity Žilinskej univerzity, Stavebnej fakulty, Katedry
stavebných konštrukcií a mostov a to sledovanie korózie konštrukčných ocelí a betonárskych
výstuží v rámci Žilinského samosprávneho kraja. Experimentálne vzorky majú byť umiestnené na
ploché strechy objektov a budú tvoriť oceľové plechy rozmeru 3x100x150 mm (30 ks), betonárska
výstuž rôznych priemerov max. dĺžky 300 mm (25 ks) a betonárska výstuž zaliata v betóne
rozmeru 50x350x750 mm (9 ks, 23 kg/ks). Oceľové plechy a betonárska výstuž bude osadená na
stojane a betónové vzorky na drevnom rošte. Zaťaženie vzorkami nepresiahne štandardné
zaťaženia. Po ich osadení nájomca potrebuje mať k nim prístup zhruba 3-krát ročne. Nájomca
nebude mať z uvedenej činnosti zisk.
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