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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia Komisie dopravy, ktoré sa konalo dňa 01.04.2019 

 

 

Dňa 01.04.2019 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie Komisie dopravy. 

(ďalej len „komisia“). Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie – pán poslanec Pažický. 

Po zistení počtu prítomných členov konštatoval, že na zasadnutí bolo prítomných 12 členov 

komisie z celkového počtu 13. Jeden člen komisie bol ospravedlnený. Komisia bola uznášania 

schopná. Okrem toho sa zasadnutia zúčastnili predkladatelia jednotlivých materiálov. 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí Prílohu č. 1 Zápisnice zo zasadnutia Komisie dopravy 

(ďalej len „zápisnica“). Predseda komisie požiadal členov komisie o návrhy na doplnenie 

programu. Keďže žiaden člen nenavrhol doplnenie programu, dal predseda komisie hlasovať 

o navrhnutom programe. Program zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený. 

 

za:     12 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 
 

 

Schválený program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej 

hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a 

Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. 

sumárne za I. – IV. kvartál 2018 

3. Plán rekonštrukcie bytových domov vo vlastníctve mesta Žilina a v správe spoločnosti 

ŽILBYT, s.r.o., vrátane  finančného plánu a zdrojov financovania 

4. Plán nevyhnutných rekonštrukcií  - obnovy technologických zariadení   na zimnom 

štadióne a tréningovej hale 

5. Plán personálnej a mzdovej politiky spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. a jej dopad na rozpočet 

mesta Žilina 

6. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. k 31.12.2018 

7. Návrh VZN o zrušení VZN mesta Žilina č. 4/2011 o úprave správneho poplatku za 

zvláštne užívanie pozemných komunikácií 

8. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

9. Návrh zriadenia rozpočtovej organizácie Útvar hlavného architekta mesta Žilina (ÚHA) 
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10. Prevod projektovej dokumentácie stavby „Rozšírenie vodovodu – Bánová – Nám. Sv. J. 

Bosca“, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 

11. Zásady organizácie výberových konaní do štatutárnych orgánov spoločností s majetkovou 

účasťou mesta a personálne obsadenie v štatutárnych orgánoch obchodných spoločností s 

účasťou mesta 

12. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) 

13. Rôzne - diskusia 

14. Záver 

 

 

K bodu 1 

- 

K bodu 2 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Vyúčtovanie príspevku z 

výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline 

spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a Informatívna správa o výsledkoch 

hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2018“. 

S týmto materiálom prítomných oboznámil pán doktor Barienčík (riaditeľ DPMŽ). Následne 

k tomuto bodu otvoril predseda komisie diskusiu. V rámci nej pán docent Gogola položil 

otázku, kto určuje objemy objednávaných výkonov, nakoľko sa medziročne odlišujú. Pán 

doktor Barienčík uviedol, že rozdiely môžu byť spôsobené rozdielnym usporiadaním sviatkov 

a víkendov v rámci roka a podobne. Ako ďalej uviedol, snahou DPMŽ je objemy výkonov 

neustále zvyšovať v rámci zvyšovania kvality MHD. Prekážkou je však okrem iného aj 

pretrvávajúci problém s nedostatkom vodičov. V rámci diskusie ďalej pánovi doktorovi 

Barienčíkovi položila otázku pani inžinierka Zemiaková, ktorá sa zaujímala o to, či rôzne 

diery a výtlky na komunikácii nespôsobujú trolejbusom problémy s vyhadzovaním zberačov. 

Doktor Barienčík uviedol, že v tomto smere problémy nemajú. Upozornil však na ďalšie 

problémy ako poškodené mostné závery na Rondli, ktoré spôsobujú veľké škody  

na pneumatikách, ďalej nekvalitná zimná údržba komunikácii, kedy sa niektoré trolejbusy  

a autobusy nevedia dostať najme do prudších svahov a tiež problém s orezávaním konárov, 

ktoré zasahujú do komunikácii. V rámci diskusie vystúpil takisto pán Korček, ktorý sa 

dotazoval, či by nebolo ekonomicky efektívnejšie nakúpiť menšie dopravné prostriedky 

a využívať ich na menej frekventovaných linkách, nakoľko momentálne chodia niektoré 

autobusy alebo trolejbusy skoro prázdne. Pán riaditeľ Barienčík uviedol, že túto alternatívu už 

niekoľkokrát zvažovali a odborníci niekoľkokrát prepočítavali, ale takáto alternatíva sa javí 

ako menej výhodná. Tieto menšie dopravné prostriedky by totiž nemohli byť dostatočne 

využívané, nakoľko ich nie je možné využiť na ostatných linkách. Pán inžinier Mikula 

v diskusii uviedol, že mu v materiáli chýba základný benchmark pre porovnanie nákladov 

samostatne pre autobusy a trolejbusy s porovnateľnými mestami v SR a okolitých štátoch 

(ČR, PL, HU). Po skončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu na 

uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 
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za:     12 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

K bodu 3 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Plán rekonštrukcie 

bytových domov vo vlastníctve mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., vrátane  

finančného plánu a zdrojov financovania“. S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámila 

JUDr. Jarmila Beszédesová (konateľka spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.). Vzhľadom na to, že voči 

tomuto materiálu nemali členovia komisie vážnejšie výhrady, dal predseda komisie  

po skončení krátkej diskusie hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie 

o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     12 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

K bodu 4 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Plán nevyhnutných 

rekonštrukcií  - obnovy technologických zariadení   na zimnom štadióne a tréningovej hale“. 

Rovnako aj s obsahom tohto materiálu prítomných oboznámila JUDr. Jarmila Beszédesová 

(konateľka spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.). V rámci diskusie k tomuto bodu vyjadril pán Korček 

názor, že zimný štadión má neúmerne vysoké náklady a neoplatí sa do neho ďalej investovať. 

Z jeho pohľadu by bolo rozumnejšie investovať do novej haly, ktorá by slúžila predovšetkým 

verejnosti. Naopak pani inžinierka Zemiaková vyjadrila návrhu podporu. Po skončení 
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diskusie hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali  

s nasledovným výsledkom: 

za:     8 proti:     1 zdržalo sa:     3

Ing. Ján Pažický Igor Korček Ing. Marian Oršula

Mgr. Denis Cáder prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Talapka Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

výsledok hlasovania

  

K bodu 5 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Plán personálnej a 

mzdovej politiky spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. a jej dopad na rozpočet mesta Žilina“. Rovnako 

aj s obsahom tohto materiálu prítomných oboznámila JUDr. Jarmila Beszédesová (konateľka 

spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.). Vzhľadom na to, že voči tomuto materiálu nemali členovia 

komisie výhrady, dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. 

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     12 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

K bodu 6 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Informatívna správa o 

výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. k 31.12.2018“. Rovnako aj s obsahom 

tohto materiálu prítomných oboznámila JUDr. Jarmila Beszédesová (konateľka spoločnosti 

ŽILBYT, s.r.o.). Vzhľadom na to, že ani voči tomuto materiálu nemali členovia komisie 

výhrady, dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia 

komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 
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za:     12 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

K bodu 7 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Návrh VZN o zrušení 

VZN mesta Žilina č. 4/2011 o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných 

komunikácií“. S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil Ing. Matej Mazúr (odbor 

dopravy). Vysvetlil, že súčasné VZN je v rozpore so zákonom a preto je nutné ho zrušiť. Voči 

tomuto materiálu nemali členovia komisie výhrady, a preto dal predseda komisie hlasovať  

o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným 

výsledkom: 

za:     12 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

K bodu 8 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Rokovací poriadok 

komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline“. S obsahom tohto materiálu prítomných 

oboznámila  pani Terézia Cibulková (odbor vnútorných vecí). Následne k tomuto bodu otvoril 

predseda komisie diskusiu. Pánovi Korčekovi sa nepáčil bod, podľa ktorého môže mestské 

zastupiteľstvo odvolať členov komisie bez udania dôvodu. Zdôvodnenie by bolo podľa neho 

v takomto prípade požadované. Predseda komisie uviedol, že aj v súčasnosti platný Rokovací 
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poriadok túto klauzulu obsahuje. Ďalej v rámci diskusie pán profesor Čelko upozornil na to, 

že bod č. 3 v článku č. 12 je prinajmenšom zmätočný, ak nie úplne zbytočný. Preto navrhol 

dať formuláciu tohto bodu ešte preveriť na odbor právny. Po skončení diskusie dal predseda 

komisie hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali  

s nasledovným výsledkom: 

za:     12 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 
 

K bodu 9 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Návrh zriadenia 

rozpočtovej organizácie Útvar hlavného architekta mesta Žilina (ÚHA)“. S obsahom tohto 

materiálu prítomných oboznámila  Ing. arch. Viera Šottníková (poradkyňa primátora mesta 

Žilina). Pani inžinierka Šottníková upozornila členov komisie na to, že v materiáli je uvedený 

zlý dátum na zriaďovacej listine (15.4.2019), ktorý bude opravený na 01.07.2019 a tiež na to, 

že Čl. 6 bod 2 bude upravený na nasledovné znenie „Majetok zverený do správy ÚHK: 

žiadny“. V rámci diskusie upozornil pán profesor Čelko na nutnosť zadefinovania právomoci 

novovzniknutého útvaru voči stavebnému úrad, aby mohol efektívne fungovať. Ďalej sa 

predseda komisie spýtal na rozpočet potrebný na fungovanie novovzniknutého útvaru. K tomu 

pani inžinierka Šottníková uviedla, že presne nevie, ale podobný útvar v Martine má rozpočet 

cca 350 tisíc eur ročne. Pán inžinier Bobáň vyjadril obavu z efektívnosti fungovania takéhoto 

útvaru. Pokiaľ nebude zhromažďovať a spájať stanoviská jednotlivých odborov, nevidí reálny 

prínos. V rámci diskusie pán Korček uviedol, že na to, aby sa súčasný stav zlepšil nie je ani 

tak potrebných 12 ľudí na novom útvare, ale stačí, aby sa dodržiaval územný plán. Zmenu 

k lepšiemu podľa neho zabezpečí len nové personálne obsadenie. Pán inžinier Bolo zas 

upozornil na potrebu aktualizácie GIS systémov, čo by tiež mohol realizovať ÚHA.  

Po skončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. 

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 
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za:     12 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

 

K bodu 10 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Prevod projektovej 

dokumentácie stavby „Rozšírenie vodovodu – Bánová – Nám. Sv. J. Bosca“, na spoločnosť 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.“. S obsahom tohto materiálu prítomných 

oboznámil  Ing. Radoslav Guzma (odbor investičný). Voči tomuto materiálu nemali členovia 

komisie výhrady, a preto dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. 

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     12 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania
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K bodu 11 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Zásady organizácie 

výberových konaní do štatutárnych orgánov spoločností s majetkovou účasťou mesta a 

personálne obsadenie v štatutárnych orgánoch obchodných spoločností s účasťou mesta“. 

S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil  JUDr. Erik Štefák (odbor právny a 

majetkový). V rámci krátkej diskusie pán docent Gogola uviedol, že by očakával rovnaké 

požiadavky na uchádzačov pre všetky spoločnosti, aby nedochádzalo k netransparentnosti pri 

výberových konaniach. K tomu pán doktor Štefák uviedol, že jednotlivé spoločnosti sú 

špecifické a preto majú aj rôzne požiadavky na uchádzačov. Vzhľadom na to, že voči tomuto 

materiálu nemali členovia komisie vážnejšie výhrady, dal predseda komisie hlasovať  

o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným 

výsledkom: 

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Martin Bolo

výsledok hlasovania

 

K bodu 12 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Nakladanie s majetkom 

(kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)“. Rovnako aj s obsahom tohto 

materiálu prítomných oboznámil  JUDr. Erik Štefák (odbor právny a majetkový).  

výsledok hlasovania k bodom: 1, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 18, 20 a 21  (bez diskusie) 

za:     12 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania
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výsledok hlasovania k bodom: 3, 7, 8 a 19  (bez diskusie) 

za:     0 proti:     12 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

výsledok hlasovania

 

 

bod č. 2 (k materiálu - Nakladanie s majetkom) 

Tento bod súvisel s vysporiadaním pozemkov pod komunikáciami. V rámci toho sa otvorila 

všeobecná diskusia o tejto problematike. Pán doktor Štefák uviedol, že v súčasnosti neexistuje 

jednotný systém, ako k tejto problematike pristupovať. Jeho osobný názor je taký, že mesto 

by malo byť v tejto oblasti zdržanlivé a pokiaľ nebude stanovený jednotný systém ako tieto 

prípady riešiť, zatiaľ takéto vysporiadanie neodporúča. K tomuto názoru sa prikláňa aj pán 

Korček. Pán inžinier Bobáň navrhol, že by sa mohli vysporiadať aspoň niektoré vybrané 

pozemky, na ktorých sa nachádzajú stĺpy trakčného vedenia. Pán profesor Čelko sa takisto 

prikláňa k vytvoreniu jednotnej koncepcie, čo sú priority pre mesto a čo sa bude zamietať. 

Pán poslanec Cáder takisto odporúča zaviesť systém a postupne a systematicky vysporiadať 

vybrané pozemky v rámci finančných možností mestského rozpočtu. V rámci diskusie sa 

otvorila aj problematika znaleckých posudkov, ktoré sú často robené od stola 

a nezodpovedajú realite, nehovoriac o tom, že dva rôzne znalecké posudky často stanovia 

diametrálne odlišné ceny toho istého pozemku. Pán profesor Čelko odporúča, aby mesto malo 

vlastného znalca. Po skončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu 

na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

 

za:     0 proti:     8 zdržalo sa:     4

Ing. Ján Pažický doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. František Talapka Mgr. Denis Cáder

Igor Korček Ing. Mária Zemiaková

Ing. Roland Mikula Ing. Martin Bolo

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania
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bod č. 10 (k materiálu - Nakladanie s majetkom) 

K tomuto bodu navrhli členovia komisie navýšiť cenu na minimálne 100 €/m
2
. O takto 

upravenom uznesení dal predseda komisie hlasovať. Členovia komisie o návrhu hlasovali  

s nasledovným výsledkom: 

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Ing. Martin Bolo

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

výsledok hlasovania

 

 

bod č. 11 (k materiálu - Nakladanie s majetkom) 

Rovnako tomuto bodu navrhli členovia komisie navýšiť cenu na minimálne 100 €/m
2
. O takto 

upravenom uznesení dal predseda komisie hlasovať. Členovia komisie o návrhu hlasovali  

s nasledovným výsledkom: 

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Ing. Martin Bolo

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

výsledok hlasovania

 

 

bod č. 13 (k materiálu - Nakladanie s majetkom) 

V rámci toho sa otvorila  diskusia. V rámci nej pán Korček uviedol, že by bolo vhodné 

preveriť všetkých okolitých vlastníkov pozemkov, aby nedošlo ich obmedzeniu. K tomu sa 

vyjadril pán poslanec Cáder, ktorý na úvod uviedol, že o tomto bode hlasovať nebude, alebo 

sa zdrží hlasovania, nakoľko sa v jeho prípade jedná o konflikt záujmov, keďže sa jedná 

o firmu jeho otca. Uviedol, že táto firma sa zapojila do odkúpenia spolu s pani Timkovou 
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práve preto, aby tam nebol jediný vlastník a nemohol tak zabrániť prístupu. Pán Korček 

uviedol, že pokiaľ v tom nebudú zainteresovaní všetci dotknutí vlastníci, malo by sa to riešiť 

skôr formou vecného bremena. V rámci diskusie ešte predseda komisie navrhol zvýšiť cenu  

na 25 €/m
2
. O takto upravenom uznesení dal predseda komisie hlasovať. Členovia komisie  

o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

 

za:     8 proti:     1 zdržalo sa:     3

Ing. Ján Pažický Ing. Jozef Bobáň Ing. Marian Oršula

Ing. František Talapka Mgr. Denis Cáder

Ing. Roland Mikula Igor Korček

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Mária Zemiaková

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Martin Bolo

výsledok hlasovania

 
 

 

bod č. 14 (k materiálu - Nakladanie s majetkom) 

K tomuto bodu navrhli členovia komisie navýšiť cenu na 25 €/m
2
. O takto upravenom 

uznesení dal predseda komisie hlasovať. Členovia komisie o návrhu hlasovali  

s nasledovným výsledkom: 

 

za:     10 proti:     0 zdržalo sa:     2

Ing. Ján Pažický Ing. Jozef Bobáň

Ing. František Talapka Igor Korček

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Mária Zemiaková

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

Mgr. Denis Cáder

výsledok hlasovania

 

 

bod č. 17 (k materiálu - Nakladanie s majetkom) 

V rámci diskusie pán inžinier Bobáň vyjadril svoj nesúhlas a ako uviedol, nevidí dôvod, prečo 

sa to rieši formou vecného bremena a nie priamo odpredajom Žilinskému samosprávnemu 

kraju. Zaráža ho aj súhlasné stanovisko architektov mesta, nakoľko podľa jeho slov je táto 

stavba v kolízii s modernizáciou železničného uzla Žilina. Pán poslanec Cáder naopak 

podporil tento návrh, aby nedochádzalo k ďalším zdržaniam s budovaním cyklotrás.  

Po skončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. 

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 
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za:     10 proti:     2 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický Ing. Jozef Bobáň

Ing. František Talapka Igor Korček

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Mária Zemiaková

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

Mgr. Denis Cáder

výsledok hlasovania

 
 

 

 

K bodu 13 

V tomto bode navrhla pani inžinierka Zemiaková niekoľko bodov, ktorými by sa mala 

komisia do budúcnosti zaoberať: 

a) zjednosmernenie Petzvalovej ulice 

 pani inžinierka požiadala o predloženie informácie na nasledujúce zasadnutie 

komisie, v akom štádiu sa zjednosmernenie Petzvalovej ulice v súčasnosti 

nachádza 

 pán profesor Čelko k tomu uviedol, že v prípade zjednosmernenia tejto ulice je 

potrebné vypracovať odborné stanovisko, pretože zjednosmernenie celej ulice 

by bol podľa jeho názoru nezmysel, ktorý by spôsobil ešte viac problémov 

b) problematika údržby komunikácii (zimnej aj letnej) 

 pani inžinierka požiadala o predloženie stručnej správy, ako v súčasnosti 

1. funguje systém hospodárenia s miestnymi komunikáciami 

2. ako funguje plánovanie údržby, opráv a rekonštrukcii mestských 

komunikácii v krátkodobom aj dlhodobom horizonte 

3. aký je zavedený systém hodnotenia prevádzkového stavu komunikácii 

 na základe predložených informácii by potom komisia mohla tieto informácie 

zanalyzovať a navrhnúť nastavenie efektívnejšieho systému 

 predseda komisie navrhol k tejto problematike prizvať na najbližšie zasadnutie 

komisie vedúceho odboru dopravy a pána prednostu Mestského úradu v Žiline 

 

 

 

V tomto bode ďalej vystúpil v diskusii aj pán docent Gogola, ktorý by rád videl nejaký návrh 

nového operačného plánu zimnej údržby s konkrétnymi ukazovateľmi, aby si členovia 

komisie mohli pozrieť, či došlo k nejakým zmenám oproti minulosti a aby sa k nim prípadne 

mohli včas vyjadriť. Pán Korček vyjadril nespokojnosť so zimnou ale aj letnou údržbou 

komunikácii napr. v Strážove. 
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V tomto bode ďalej pán inžinier Bolo navrhol vykonať okrem pasportizácie miestnych 

komunikácii aj pasportizáciu mostných objektov, nakoľko sa nachádzajú v dezolátnom stave. 

Na to reagoval predseda komisie vyjadrením, že takýto pasport už sa podľa jeho informácii 

pripravuje. 

 

V tomto bode ďalej pán inžinier Mikula navrhol nasledovné body: 

1. na najbližšie stretnutie a potom pravidelne prizývať p. Staškovana - konateľa 

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. založenej v septembri 2017 mestom Žilina 

a Žilinským samosprávnym krajom za účelom prevádzkovania integrovaného 

dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území 

priľahlých záujmových regiónov so správou o stave projektu integrácie 

2. v nadväznosti a prebiehajúcu integráciu dopravy poskytnúť členom komisie dopravy 

informáciu o stave PDO a v prípade potreby zabezpečiť bez zbytočného odkladu 

potrebne procesné kroky na začatie aktualizácie PDO (plánu dopravnej  obsluhy)  

pre mesto Žilina (termín 15.04.2019) 

3. poskytnúť členom komisie dopravy správu o spôsobe zabezpečenia efektívnosti 

využívania verejných prostriedkov pri financovaní MHD. Sprava ma obsahovať 

minimálne interné metodické postupy mesta Žilina pre tuto oblasť  a základný 

benchmark pre porovnanie nákladov samostatne pre autobusy a trolejbusy  

s porovnateľnými mestami v SR a okolitých štátoch (ČR, PL, HU) (termín 

30.04.2019) 

 

V tomto bode ďalej pani inžinierka Zemiaková uviedla, že sa na začiatku vzdala odmeny  

za účasť v komisii a vzhľadom na dĺžku trvania zasadnutí komisie požiadala o preverenie 

možnosti, či by sa tieto finančné prostriedky nedali použiť na zabezpečenie občerstvenia pre 

členov komisie. Okrem toho požiadala o preverenie možnosti parkovania členov komisie   

na zamestnaneckom parkovisku Mestského úradu v čase zasadnutí komisie. 

 

K bodu 14 

Predseda komisie ukončil zasadnutie Komisie dopravy a poďakoval prítomným za účasť. 

 

V Žiline dňa 04.04.2019 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Pažický, v.r. 

predseda Komisie dopravy  

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 



zo zasadnutia Komisie dopravy, konaného dňa 01.04.2019 

 

 

Uznesenie č. 8/2019 

k materiálu s názvom „Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku 

mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a 

Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. 

sumárne za I. – IV. kvartál 2018“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. vyúčtovanie príspevku objednávateľa z poskytnutých výkonov vo verejnom 

záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline prevádzkovateľom 

vo výške 3 547,23 € za rok 2018. 

II. zobrať na vedomie 

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za I. - IV. 

kvartál 2018. 

 

Uznesenie č. 9/2019 

k materiálu s názvom „Plán rekonštrukcie bytových domov vo vlastníctve mesta Žilina a v 

správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., vrátane  finančného plánu a zdrojov financovania“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zobrať na vedomie 

1. Plán  rekonštrukcie bytových domov vo vlastníctve mesta Žilina a v správe 

spoločnosti  ŽILBYT, s.r.o., vrátane  finančného plánu a zdrojov financovania. 

 

Uznesenie č. 10/2019 

k materiálu s názvom „Plán nevyhnutných rekonštrukcií  - obnovy technologických zariadení   

na zimnom štadióne a tréningovej hale“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zobrať na vedomie 

1. Plán nevyhnutných rekonštrukcií – obnovy technologických zariadení   

na zimnom štadióne a tréningovej hale. 

 

Uznesenie č. 11/2019 

k materiálu s názvom „Plán personálnej a mzdovej politiky spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. a jej 

dopad na rozpočet mesta Žilina“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zobrať na vedomie 

1. Plán personálnej a mzdovej politiky spoločnosti ŽILBYT,s.r.o. a jej dopad  

na rozpočet mesta Žilina. 



 

 

Uznesenie č. 12/2019 

k materiálu s názvom „Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, 

s.r.o. k 31.12.2018“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zobrať na vedomie 

1. Informatívnu správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.   

k 31.12.2018. 

 

Uznesenie č. 13/2019 

k materiálu s názvom „Návrh VZN o zrušení VZN mesta Žilina č. 4/2011 o úprave správneho 

poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Žilina č. 4/2011 o úprave správneho poplatku za zvláštne 

užívanie pozemných komunikácií. 

Uznesenie č. 14/2019 

k materiálu s názvom „Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Uznesenie č. 15/2019 

k materiálu s názvom „Návrh zriadenia rozpočtovej organizácie Útvar hlavného architekta 

mesta Žilina (ÚHA)“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zriadiť 

1. Rozpočtovú organizáciu Útvar hlavného architekta mesta Žilina. 

II. schváliť 

1. návrh zriaďovacej listiny. 

III. požiadať primátora mesta 

1. zabezpečiť potrebné právne úkony pred vznikom organizácie,  

2. vypísať výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Hlavný architekt 

mesta Žilina,  

3. predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline návrh  

na vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta mesta Žilina.  



 

 

 

 

Uznesenie č. 16/2019 

k materiálu s názvom „Prevod projektovej dokumentácie stavby „Rozšírenie vodovodu – 

Bánová – Nám. Sv. J. Bosca“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. Prebytočnosť a prevod hnuteľného majetku - projektovej dokumentácie stavby: 

„Rozšírenie vodovodu – Bánová – Nám. Sv. J. Bosca“, na spoločnosť 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., vypracovanej Jankou Fechovou, 

ul. V. Spanyola 37, Žilina a autorizačne overenou Ing. Tinou Macekovou, 

PhD., autorizovanou stavebnou inžinierkou, č. autorizácie 5872*12, za 

symbolickú cenu 1 euro ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 3/5 väčšinou všetkých poslancov, 

pričom osobitný zreteľ spočíva v tom, že Severoslovenské vodárne a 

kanalizácie, a.s., plánujú v roku 2019 vybudovať rozšírenie vodovodu v Žiline - 

Bánovej, na nám. Sv. J. Bosca, podľa uvedenej projektovej dokumentácie pre 

danú stavbu a na základe stavebného povolenia číslo: OU-ZA-OSZP3-

2017/043732-003/Buc, vydaného dňa 18.12.2017, právoplatné a vykonané dňa 

22.01.2018. 

2. Prevod práv a povinností vyplývajúcich zo stavebného povolenia č. OU-

ZA-OSZP3- 2017/043732-003/Buc z 18.12.2017 „Rozšírenie vodovodu – 

Bánová – Nám. Sv. J. Bosca“ 

 

Uznesenie č. 17/2019 

k materiálu s názvom „Zásady organizácie výberových konaní do štatutárnych orgánov 

spoločností s majetkovou účasťou mesta a personálne obsadenie v štatutárnych orgánoch 

obchodných spoločností s účasťou mesta“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zobrať na vedomie 

1. Zásady organizácie výberových konaní do štatutárnych orgánov spoločností  

s majetkovou účasťou mesta zo dňa 14.03.2019. 

 

Uznesenie č. 18/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 1“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 922/3, ostatná plocha o výmere 656 m2 v k. 

ú. Vranie, zapísaného  na LV č. 1313 pre k. ú. Vranie od p. Jána Tomašca, 

bytom Bytčianska 381/64 Považský Chlmec za cenu stanovenú ZP 40/2018 vo 

výške 15 055,20 €. 



 

 

 

Uznesenie č. 19/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 2“ 

 

Komisia dopravy neodporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. odkúpenie pozemku parc. č. KN-C  905/1, záhrada o výmere 140 m2 v k. ú.  

Závodie, zapísaného na LV č. 3096 pre k. ú. Závodie  od p. Milana Sekáča, 

bytom Kotešová č. 237,  za cenu stanovenú ZP 38/2018 vo výške 5 153,40 €. 

 

Uznesenie č. 20/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 3“ 

 

Komisia dopravy neodporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov v zmysle GP 42/2018 v k. 

ú. Žilina :  

parc. č. KN-C 5721/46, ostat. pl. o výmere 56 m
2
, 

parc. č. KN-C 5721/47, ostat. pl. o výmere 20 m
2
,  

parc. č. KN-C 5721/48, ostat. pl. o výmere 11 m
2
,  

parc. č. KN-C 5721/49, ostat. pl. o výmere 13 m
2
, 

parc. č. KN-C 5780/3, zast. pl. a nádv. o výmere 26 m
2
,
 
  

parc. č. KN-C 5781/9, zast. pl. a nádv. o výmere 10 m
2  

a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Ing. Stanislavovi Babicovi, 

bytom Svätoplukova 3539/48 Žilina, za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom 165/2018 v celkovej hodnote 14 991,36 €,  ktorá bola zvýšená 

o hodnotu ZP  vo výške 200 €,  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  

§ 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  z dôvodu, že žiadané pozemky  

susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. 

 

Uznesenie č. 21/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 4“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 485/2, 

ostatná plocha o výmere 55  m2 v zmysle GP 46765239-130/2018 v k. ú. 

Budatín, a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Severoslovenským 

vodárňam a kanalizáciám, a. s., so sídlom Bôrická cesta 1960 Žilina, IČO: 36 

672 297,  za cenu stanovenú znaleckým posudkom  č. 173/2018 vo výške 3 

023,90  €,  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 8 písm. e)  



 

 
zákona č. 138/1991 Zb.  z dôvodu, že ide o vysporiadanie pozemku pod ČS2 v 

rámci stavby : “Žilina-Budatín, kanalizácia I. stavba v k. ú. Budatín“. 

2. uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena so Severoslovenskými 

vodárňami a kanalizáciami, a. s., so sídlom Bôrická cesta 1960 Žilina, IČO: 

36672 297, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť  

právo prechodu a prejazdu motorovými vozidlami cez parc. č. KN-C 485 vo 

vyznačenom rozsahu 211 m
2
 - diel „1“ GP 46765239-131/2018 v k. ú. 

Budatín za jednorazovú odplatu stanovenú ZP č. 173/2018 vo výške 1 

281,72 €. 

Uznesenie č. 22/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 5“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. uzatvorenie dodatku k zmluve o budúcej zmluve o bezodplatnom zriadení 

vecného bremena č. 42/2019  medzi budúcim povinným z vecného bremena – 

Mestom Žilina a budúcim oprávneným z vecného bremena – Severoslovenské 

vodárne a kanalizácie, a. s., so sídlom Bôrická cesta 1960 Žilina, IČO: 36 672 

297 na pozemky parc. č. KN-C 599/2 a 696/2 v k. ú. Bytčica, vo výmere pásma 

ochrany potrubia verejného vodovodu uloženého na týchto pozemkoch. Pásmo 

ochrany potrubia verejného vodovodu bude v šírke 1,5 m od vonkajšieho 

pôdorysného okraja potrubia vodorovne na obidve strany a presne bude 

stanovené geometrickým plánom, ktorý dá vypracovať budúci oprávnený a 

bude prílohou zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby : SKV 

Žilina-Bytčica- ul. A. Bielka, Pažite, Banícka, Bystrická, Hatalová, Tehelná, 

Pod Dielce – rekonštrukcia vodovodu“. 

Uznesenie č. 23/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 6“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. uzatvorenie bezodplatného vecného bremena v prospech oprávneného z 

vecného bremena – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., so sídlom 

Bôrická cesta 1960 Žilina, IČO: 36 672 297 spočívajúce v povinnosti vlastníka 

pozemkov strpieť kanalizačné potrubie s pásmom ochrany, vybudované v 

rámci stavby: „ Považský Chlmec – stoková sieť – zmena stavby pred 

dokončením I. etapa“. 

Ide o nasledovné diely pozemkov v zmysle GP 94/2017 pre k. ú. Považský Chlmec:  

KN-C 505/1    diel GP č.129  čo predstavuje výmeru 1m
2
 

KN-C 505/2   diel GP č.122  čo predstavuje výmeru 24 m
2
 

KN-C 505/4    diel GP č.130  čo predstavuje výmeru 41 m
2
 

KN-C 505/5    diel GP č.128  čo predstavuje výmeru 56 m
2
 

KN-C 505/8    diel GP č.125  čo predstavuje výmeru 9 m
2
 

KN-C 505/9    diel GP č.123  čo predstavuje výmeru 30 m
2
 

KN-C 505/15   diel GP č.121  čo predstavuje výmeru 1 m
2
 



 

 

KN-C 552    diel GP č.66  čo predstavuje výmeru 85 m
2
 

KN-C 2030/6   diel GP č.79  čo predstavuje výmeru 4 m
2
 

KN-C 2031/8   diel GP č.80  čo predstavuje výmeru 23 m
2
 

KN-C 2206/18   diel GP č.112  čo predstavuje výmeru 5 m
2
 

KN-C 2207/1   diel GP č.110  čo predstavuje výmeru 48 m
2
 

KN-C 2207/1   diel GP č.113  čo predstavuje výmeru 768 m
2
 

KN-C 2207/9   diel GP č.109  čo predstavuje výmeru 11 m
2
 

KN-C 2235/12  diel GP č.115  čo predstavuje výmeru 10 m
2
 

KN-C 2390/13   diel GP č.20  čo predstavuje výmeru 71 m
2
 

KN-C 2390/13   diel GP č.22  čo predstavuje výmeru 56 m
2
 

KN-C 2391/2   diel GP č.24  čo predstavuje výmeru 416 m
2
 

KN-C 2391/6   diel GP č.132  čo predstavuje výmeru 840 m
2
 

KN-C 2392    diel GP č.52  čo predstavuje výmeru 651 m
2
 

KN-C 2393    diel GP č.23  čo predstavuje výmeru 16 m
2 

KN-C 2393    diel GP č.61  čo predstavuje výmeru 289 m
2
 

KN-C 2394    diel GP č.59  čo predstavuje výmeru 9 m
2
 

KN-C 2423/1    diel GP č.111  čo predstavuje výmeru 327 m
2
 

KN-C 2423/1   diel GP č.114  čo predstavuje výmeru 806 m
2
 

KN-C 2424/2   diel GP č.91  čo predstavuje výmeru 17 m
2
 

KN-C 2425    diel GP č.93  čo predstavuje výmeru 115 m
2
 

KN-C 2426/2   diel GP č.82  čo predstavuje výmeru 228 m
2
 

KN-C 2428/1   diel GP č.43  čo predstavuje výmeru 540 m
2
 

KN-C 2428/1   diel GP č.70  čo predstavuje výmeru 20 m
2
 

KN-C 2430/25   diel GP č.131  čo predstavuje výmeru 23 m
2
 

KN-C 2430/28   diel GP č.68  čo predstavuje výmeru 631 m
2 

KN-C 2430/28   diel GP č.126  čo predstavuje výmeru 1 m
2 

 

Uznesenie č. 24/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 7“ 

 

Komisia dopravy neodporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku  parc. č. KN-C 1664/60, 

ostatná plocha o výmere 90 m2 v k. ú. Považský Chlmec,  a jeho odpredaj 3/5 

väčšinou všetkých poslancov p. Ľubošovi Žilinčíkovi  s manž. Oľgou 

Žilinčíkovou, obaja bytom Bytčianska 675/138A Žilina,  za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom 1/2019 v celkovej hodnote 3 217,80 €,  ktorá bola 

zvýšená o hodnotu ZP  vo výške  120 €,  ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa  § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  z dôvodu, že žiadaný 

pozemok susedí s pozemkami a stavbami vo vlastníctve žiadateľov. 

 

Uznesenie č. 25/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 8“ 

 

Komisia dopravy neodporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 



 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku  parc. č. KN-C 3255/43, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 a parc. č. KN-C 3255/44, ostatná 

plocha o výmere 108 m2  v zmysle GP 45/2018  v k. ú. Žilina,  a ich odpredaj 

3/5 väčšinou všetkých poslancov Doc. Ing. Stanislavovi Hreusíkovi, PhD., s 

manž. Emíliou Hreusíkovou, obaja bytom Kysucká 551/10 Žilina,  za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom 2/2019 v celkovej hodnote 7 938,24 €, ktorá 

bola zvýšená o hodnotu ZP  vo výške  120 €,  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa  § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  z dôvodu, že 

žiadané pozemky  sa nachádzajú v blízkosti obytného domu, v ktorom 

žiadatelia bývajú. 

 

Uznesenie č. 26/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 9“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku  parc. č. KN-C 2379/7, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2 v zmysle GP 30/2019  v k. ú. 

Závodie, a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Ing. arch. Dorote 

Šugárovej a Ing. Ľubomírovi Šugárovi, obaja bytom F. Ruppeldta 1284/13 

Žilina,  za cenu stanovenú za cenu stanovenú metodickou pomôckou 

schválenou uznesením 53/2018 vo výške  74,58 €/m2 , čo predstavuje celkovú 

čiastku   3 654,42 €,  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 8 

písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  z dôvodu, že žiadaný pozemok sa nachádza v 

blízkosti pozemku žiadateľov a tvorí vjazd na parkovisko novo navrhnutého 

rodinného domu. 

 

Uznesenie č. 27/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 10“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov v k. ú. Žilina:   

parc. č. KN-C 1975/2, zast. pl. a nádvorie o výmere 17 m
2  

parc. č. KN-C 1975/3, zast. pl. a nádvorie o výmere 14 m
2 
 

parc. č. KN-C 1975/4, zast. pl. a nádvorie o výmere 16 m
2 
 

parc. č. KN-C 1975/5, zast. pl. a nádvorie o výmere 16 m
2  

pod existujúcimi stavbami garáží zapísaných na LV č. 10615 pre k. ú. Žilina  

a ich odpredaj p. Róbertovi Ďurčanovi, bytom Clementisova 1025/18  

Kysucké Nové Mesto za cenu minimálne 100 €/m
2
, ktorá bude zvýšená 

o hodnotu ZP vo výške 94 €. Pozemok sa odpredáva v súlade s ustanovením 

§ 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb.  ako pozemok zastavaný stavbami 

vo vlastníctve žiadateľa. 

 

 



 

 

Uznesenie č. 28/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 11“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 1974/4, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2  v k. ú. Žilina pod existujúcou 

stavbou č. s. 460, zapísanou na LV č. 5043 pre k. ú. Žilina a jeho odpredaj p. 

Petrovi Očenášovi s manž. Janou Očenášovou, obaja bytom Nám. gen. 

M.R.Štefánika 831/5 Žilina za cenu minimálne 100 €/m
2
, ktorá bude zvýšená 

o hodnotu ZP vo výške 24 €. Pozemok sa odpredáva v súlade s ustanovením § 

9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb.  ako pozemok zastavaný stavbou vo 

vlastníctve žiadateľov. 

Uznesenie č. 29/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 12“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 4451/10, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2  v k. ú. Žilina pod existujúcou 

stavbou č. s. 4924 zapísanou na LV č. 10612 pre k. ú. Žilina a jeho odpredaj 

Ing. Štefanovi Koprdovi, bytom Hlinská 2614/12 Žilina  za cenu  stanovenú 

metodickou pomôckou schválenou uznesením 53/2018 vo výške 100 €/m2, čo 

predstavuje celkovú čiastku 1 900 €. Pozemok sa odpredáva v súlade s 

ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb.  ako pozemok zastavaný 

stavbou vo vlastníctve žiadateľa. 

 

Uznesenie č. 30/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 13“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku  parc. č. KN-C 455/88, zast. 

pl. o výmere 178 m2  v zmysle GP 52/2018 v k. ú. Zádubnie a ich odpredaj 3/5 

väčšinou všetkých poslancov spoločnosti EURO PPF s.r.o., so sídlom Rajecká 

17, Areál Saldielu Žilina, IČO: 31 633 412 a p. Anne Timkovej, bytom 

Zástranská 209/25 Žilina do podielového spoluvlastníctva v rozsahu každému 

½-ca, čomu zodpovedá výmera 89 m2 za cenu stanovenú znaleckým posudkom 

č. 27/2018, kde p. Timková uhradí celkovú hodnotu  2 225,00 € a spoločnosť 

EURO PPF s.r.o. uhradí celkovú hodnotu 2 274,00 €,  ktorá bola zvýšená o 

hodnotu ZP  vo výške  49 €,  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu možnej prístupovej 

komunikácie ku svojím nehnuteľnostiam. 



 

 

Uznesenie č. 31/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 14“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov parc. č. KN-C 455/87, 

zast. pl. o výmere 194 m2 a parc. č. KN-C 465/7, tr.tráv.p. o výmere 17 m2  v 

zmysle GP 52/2018 v  k. ú. Zádubnie a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov p. Anne Timkovej, bytom Zástranská 209/25 Žilina,  za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom č. 27/2018 v celkovej hodnote 5 275,00 €,  

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 

138/1991 Zb.  z dôvodu  možnej prístupovej komunikácie ku svojím 

nehnuteľnostiam. 

Uznesenie č. 32/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 15“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou 

lehotou s LUZA, s. r. o., IČO: 52 281 710, so sídlom: Bulharská 1673/3, 

010 08  Žilina, na časť pozemku parc. č. KN-C 7697, zastavaná plocha a 

nádvorie v k. ú. Žilina na Ul. Nanterská, o výmere 10,8 m
2
 pod predajným 

stánkom so sortimentom predaja potravinárskeho tovaru bez alkoholických 

a tabakových výrobkov za cenu 114 €/m
2
/ročne, čo predstavuje celkovú 

čiastku 1 231,20 €/ročne, a to  3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 

Zb. z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku. 

Uznesenie č. 33/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 16“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou 

lehotou s BIBI – VUSLAT s.r.o., IČO: 47 636 556, so sídlom: Moyzesova 

972/10, 010 01  Žilina, na časť pozemku parc. č. KN-C 5713/1, zastavaná 

plocha a nádvorie v k. ú. Žilina na Námestí Andreja Hlinku, o výmere 10,4 

m
2
 pod predajným stánkom so sortimentom predaja potravinárskeho tovaru 

bez alkoholických a tabakových výrobkov za cenu 172 €/m
2
/ročne, čo 

predstavuje celkovú čiastku 1 788,80 €/ročne, a to  3/5 väčšinou všetkých 

poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 9 písm. 

c)  zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného 

stánku. 



 

 

Uznesenie č. 34/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 17“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi 

Mestom Žilina, ako budúcim povinným z vecného bremena a Žilinským 

samosprávnym krajom, so sídlom: Komenského 48 Žilina, IČO: 37 808 427 

ako budúcim oprávneným z vecného bremena za jednorazovú odplatu vo 

výške 1 €/celý predmet zmluvy, spočívajúce  v povinnosti budúceho 

povinného z vecného bremena ako vlastníka budúceho zaťaženého 

pozemku: 

a) strpieť na  budúcom  zaťaženom  pozemku právo budúceho  oprávneného 

z vecného bremena na výstavbu    a umiestnenie stavby „Vážska cyklodopravná 

trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK (Považská Bystrica)“ – 2. časť 

Žilina – Považský Chlmec v km od  22,659 240  až  26,063 309 a Stavebný 

objekt SO 660-04 Osvetlenie priechodu, úsek 15, km 0,940,  v rozsahu, v akom 

bude po zrealizovaní   stavby  vyznačená  na   porealizačnom   geometrickom   

pláne,   vyhotovenie   ktorého zabezpečí budúci oprávnený z vecného bremena,  

 

b)  strpieť prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu 

stavby „Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica 

ŽSK/TSK (Považská Bystrica)“ – 2. časť Žilina – Považský Chlmec v km od  

22,659 240  až  26,063 309 a za tým účelom  strpieť právo prechodu a prejazdu 

zamestnancov a vozidiel budúceho oprávneného z vecného bremena, príp. 

zamestnancov a vozidiel ním určenej organizácie,  

 

c) strpieť prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu 

časti stavby a to Stavebného objektu SO 660-04 Osvetlenie priechodu, úsek 15,km 

0,940, a za tým účelom strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel 

budúceho oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov a vozidiel ním 

určenej organizácie, príp. inej organizácie, ktorej bude právo ako tretej osobe pre 

vlastníctvo či správu tohto objektu osvetlenia cyklotrasy postúpené.  

 

Katastrálne územie Žilina 

            Záber cyklotrasy šírky 3m (1,5m pre každý smer cyklotrasy) 
             STAVBA: „Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK (Považská                 

             Bystrica)“ – 2. časť Žilina – Považský Chlmec v km od  22,659 240  až  26,063 309 
 

EKN Výmera 
Druh 

pôdy 
I/E Podiel 

Záber 

cyklo 
Situácia 

940/1 15110 t.t.p. e 1/1 1013,82 A 

940/201 2017 t.t.p. e 1/1 154,81 B 

940/503 713 t.t.p. e 1/1 11,34 C 

 

Katastrálne územie Považský Chlmec 

Záber elektrickej prípojky pre SO 660-04 Osvetlenie priechodu – úsek 15, km 0,940 

 



 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 35/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 18“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. uzatvorenie dodatku k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 875/2018 

v prospech oprávneného z vecného bremena DIRE 2, s.r.o., so sídlom: 

Štrková 4 Žilina, IČO: 36 408 778, predmetom ktorého je zmena označenia 

zaťaženej nehnuteľnosti – parc.č. KN-C 1344/8, zastavaná plocha 

a nádvoria o výmere 221 m
2 

v zmysle nového GP č. 4/2019 pre k. ú. 

Bytčica. 

 

Uznesenie č. 36/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 19“ 

 

Komisia dopravy neodporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech vlastníka nehnuteľností 

parc. č. KN-C: 4702/3, 4795/9 a 4795/23, zapísaných na LV č. 5833 v k. ú. 

Žilina, spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku parc. č. KN-C 4795/24, 

ostatná plocha o výmere 102 m
2 

v k. ú. Žilina strpieť právo prechodu 

a prejazdu motorovými vozidlami za jednorazovú odplatu v zmysle ZP 

1/2019 v celkovej výške 1 167,26 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP vo 

výške 99,98 €. 

 

Uznesenie č. 37/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 20“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. bezodplatné nadobúdanie nehnuteľného majetku – podielov na pozemkoch 

v k.ú. Bánová, ktoré sú súčasťou areálu Základnej školy s materskou školou 

na ul. Do Stošky, Bánová alebo sa nachádzajú pod časťou ul. Osvety, 

uzatváraním dohôd o urovnaní so súčasnými vlastníkmi týchto pozemkov 

(resp. Slovenským pozemkovým fondom ako správcom pozemkov 

neznámych vlastníkov), a to: 

CKN LV C Výmera 
Druh 
pôdy 

In/Ex Podiel 
Záber 

ELE 
Situácia 

2430/24 1557 1047 zast.p. i 1/1 35,45 ELE2 



 

 

P. 

č. 
Meno Adresa 

1 Benková Ľuba, r. Trnovcová Borová 3179/19, 010 07 Žilina 

2 
Heinrichová Margita, r. 

Trnovcová 
Nanterská 1682/4, 010 08 Žilina 

3 
Jamborová Viera, r. 

Drábiková 

Karola Kmeťku 3165/7, 010 08 

Žilina 

4 Mäkká Anna, r. Trnovcová 
Nábrežná 900/11, 024 01 Kysucké 

Nové Mesto  

5 
Šmehylová Elena, r. 

Trnovcová 

Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 

Žilina 

6 Trnovec Juraj, r. Trnovec Záchrastie 296/1, 010 09 Žilina 

pričom toto uznesenie má platnosť 3 roky odo dňa jeho prijatia. 

 

Uznesenie č. 38/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 21“ 

 

Komisia dopravy neodporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 7960, 

zast.pl. o výmere 1294 m
2
, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, 

vedenom Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. 

Žilina na LV č. 1100 a odpredaj príslušného podielu na predmetnom 

pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. Jaseňová, súp. č. 3217 

v Žiline, zapísanom na LV č. 5878, kat. úz. Žilina, a to: Husárik Katarína, r. 

Šuteková, trvale bytom Jaseňová 3217/29, Žilina, 010 07, SR – podiel 

69/5824 v 1/2 a Šuteková Anna, r. Ďurišová, trvale bytom Jaseňová 

3127/29, Žilina, 010 07, SR – podiel 69/5824 v 1/4 a Šutek Milan, r. Šutek, 

trvale bytom Jaseňová 3127/29, Žilina, 010 07, SR– podiel 69/5824 v 1/4; 

Kočišová Martina, r. Kočišová, trvale bytom Jaseňová 3127/27, Žilina, 010 

07, SR – podiel 49/5824; Achymská Miroslava, r. Marčišová, Mgr., trvale 

bytom Jaseňová 3127/27, Žilina, 010 07, SR – podiel 49/5824; Bánovčin 

Ján, r. Bánovčin, Ing. a manželka Bánovčinová Lenka, r. Melišíková, obaja 

trvale bytom Lietavská Svinná 361, Lietavská Svinná, 013 11, SR – podiel 

49/5824; Janíčková Marcela, r. Janíčková, trvale bytom Jaseňová 3217/27, 

Žilina, 01007, SR– podiel 49/5824; Barčiaková Valéria, r. Markuliaková, 

trvale bytom Jaseňová 3217/25, Žilina, 01007, SR – podiel 62/5824; 

Mahútová Viera, r. Mahútová, trvale bytom Jaseňová 3217/23, Žilina, 

01007, SR – podiel 69/5824; Pošteková Katarína, r. Kališíková, Ing., trvale 

bytom Ul. Klemensova 1092/7, Žilina, 01001, SR – podiel 49/5824 v 1/2; 

Smejkalová Jiřina, r. Brniaková, trvale bytom Jaseňová 3217/21, Žilina, 

01007, SR - podiel 49/5824; Mečiaková Janka, r. Mečiaková, trvale bytom 

Jaseňová 3217/19, Žilina, 010 07, SR- podiel 49/5824; Dižová Petra, r. 

Dižová, trvale bytom Jaseňová 3217/19, Žilina, 01007, SR - podiel 49/5824; 

Káčer Peter, r. Káčer, trvale bytom Družstevná 121/7, Žilina, 010 04, SR, 

a manželka Káčerová Barbora, r. Kulichová, trvale bytom Dubová 3273/33, 



 

 

Žilina, 01007, SR - podiel 49/5824; Lámoš Štefan, r. Lámoš, trvale bytom 

Jaseňová 3217/19, Žilina, 01007, SR- podiel 49/5824; Maliarová Martina, r. 

Akantisová, trvale bytom Jaseňová 3217/19, Žilina, 01007, SR - podiel 

49/5824; Teplanová Zuzana, r. Kicošová, trvale bytom Jaseňová 3217/17, 

Žilina, 010 07, SR - podiel 69/5824; Šulek Ondrej, r. Šulek, Ing., 

a manželka Šuleková Martina, r. Zajacová, obaja trvale bytom Jaseňová 

3217/17, Žilina, 010 07, SR - podiel 69/5824 obaja v 1/2; za cenu určenú v 

zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 

182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň §15 

vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m
2
 a v súlade s ustanovením § 

9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., ako pozemky zastavené stavbami  

vo vlastníctve žiadateľov, 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 8032, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1034 m
2
, ktorý je zapísaný v katastri 

nehnuteľností, vedenom Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec 

Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 10449 a odpredaj príslušného podielu na 

predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. Limbova, 

súp. č. 3057 v Žiline, zapísanom  na  LV č. 5753, kat. úz. Žilina, a to: Ing. 

Gáborík František, rod. Gáborík, Hôrky 1427, Krásno nad Kysucou 

a manželka Ing. Eva Gáboríková, rod. Cabanová, Lazisko 10, Liptovský 

Mikuláš, 032 11 podiel 70/4886 v 1/1; Mgr. Freudenfeld Ivana, rod. 

Martáková, bytom Slávičie údolie 102/A, Bratislava, 811 02 podiel 70/4886 

v 1/1; Lauko Michal, rod. Lauko, Limbová 3057/16, Žilina podiel 70/4886 

v 1/3; Ing. Šimrák Peter, rod. Šimrák, Bajzova 2420/37, Žilina podiel 

70/4886 v 1/1; Melicher Michal, rod. Melicher, Limbová 16/27, Žilina 010 

07 v 1/2 a  Melicherová Beáta, rod. Nebúrková, Kolárovice č. 54, 013 54 

podiel 70/4886  v 1/2; Dudášová Tatiana, rod. Ballayová, Limbová 3057/14, 

Žilina, 010 07  podiel 70/4886 v 1/1; Gombarský Martin, rod. Gombarský, 

Stránske 5, 013 13 a manželka Jana Gombarská, rod. Štaffenová, Dlhá 

197/32, Žilina – Bytčica 010 09  podiel 70/4886 v 1/1, Holešová Janka, rod. 

Bieliková, Martinská 5/1618, 010 08 Žilina  podiele 70/4886 v 1/1; Ing. 

Múdry Rastislav, rod. Múdry, Limbová 3057/14, 010 07 Žilina podiel  

70/4886 v 1/1; Kakushkin Gabriela, Thurston Street 26-3701, Burnaby B.C., 

V5H1H6, Kanada podiel 70/4886 v 1/1; Ing. Pokorný Pavel, rod. Pokorný, 

Prešovská 2947/4, 010 08 Žilina a manželka Pokorná Andrea, rod. Sabová, 

Mierová 1970/50, Humenné, 066 01, podiel 70/4886  v 1/1;  Ing. Kaňok 

Michal, rod. Kaňok a Ing. Kaňoková Dorota, rod. Matysová, obaja Limbová 

3057/13, Žilina, 010 07 podiel 70/4886 v 1/1; Mgr. Mrázová Ľubomíra, rod. 

Žiliaková, Jaseňová 3215/9, 010 07 Žilina podiel 70/4886 v 1/1; Riedlová 

Anna, rod. Danková, Limbová 3057/13, 010 07 Žilina  podiel 70/4886 

v 1/1, Gajdošík Martin, rod. Gajdošík, Hrabové 263, 014 01 Bytča 

a manželka Gajdošíková Alena, rod. Vozáriková, Hrabové 200, Bytča 014 

01, podiel 70/4886 v 1/1; Ing. Strählová Jarmila, rod. Kolářová, Na 

Majerisku 489/11, Žilina –Považský Chlmec, 010 03  podiel 70/4886 v 1/1;  

za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 

31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a 

zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s 

ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., ako pozemky 

zastavené stavbami  vo vlastníctve žiadateľov, 



 

 

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 7675, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2114 m
2
, ktorý je zapísaný v katastri 

nehnuteľností, vedenom Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec 

Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9889 a odpredaj príslušného podielu na 

predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. Tulská, súp. 

č. 1683 v Žiline, zapísanom na LV č. 5279, kat. úz. Žilina, a to: 

Martinčeková Silvia, rod. Martinčeková, Tulská 1683/9, Žilina 010 08, 

podiel 73/7706 v 1/1 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s 

použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 

nebytových priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 

16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb., ako pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve žiadateľov. 

 

 

 

V Žiline dňa 04.04.2019 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Pažický, v. r. 

predseda Komisie dopravy 


