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NÁVRH NA UZNESENIE
Komisia
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí schváliť

1. Prijatie nehnuteľného daru od Ruskej federácie, resp. Veľvyslanectva Ruskej federácie
v Slovenskej republike – kamenné pamätné tabule s menami pochovaných vojakov na
Vojenskom cintoríne Bôrik (parc. č. 4899/1 v kat. úz. Žilina).

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Na parcele č. 4899/1 v kat. úz. Žilina je umiestnený vojenský cintorín, na ktorom sú
pochovaní vojaci Červenej armády a slovenskí partizáni. Tento cintorín je ako národná kultúrna
pamiatka zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných
kultúrnych pamiatok pod č. 3304.
Za účelom zabezpečenia dôstojnosti pietneho miesta ako aj na pamiatku na
pochovaných vojakov padlých v druhej svetovej vojne pri oslobodzovaní mesta Žilina a celého
severozápadného Slovenska bola v roku 2018 realizovaná veľvyslanectvom Ruskej federácie
ako investorom stavba „Kamenné pamätné tabule s menami pochovaných vojakov“, a to na
základe projektu Ing. arch. Kataríny Šinákovej. Cintorín bol doteraz bez adekvátneho
vyznačenia mien padlých vojakov pochovaných v štyroch hromadných hroboch na cintoríne.
Projekt bol schválený Krajským pamiatkovým úradom v Žiline ako miestne a vecne
príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu.
Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku prejavilo záujem bezodplatne odovzdať
realizovanú stavbu kamenných pamätných tabúľ v hodnote 161 809,73 € mestu Žilina, ktoré je
vlastníkom cintorína. V zmysle ustanovenia článku 6 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Žilina nadobudnutie nehnuteľného daru (čím kamenné pamätné tabule sú)
podlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Následne po schválení tohto materiálu bude zabezpečený samotný zmluvný prevod
kamenných stavebných tabúľ na mesto Žilina.
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