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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2019
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje:
memorandum o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia cyklotrasy V9
(Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek vrátane obslužnej komunikácie s týmito
podstatnými náležitosťami:
a) strany memoranda: Mesto Žilina a Mgr. Peter Cabadaj, bytom Brehy 672/71,
013 05 Belá,
b) predmet memoranda: spolupráca strán memoranda pri budovaní cyklotrasy
V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek vrátane obslužnej komunikácie,
c) záväzky vyplývajúce stranám memoranda:
1. Mesto Žilina sa zaväzuje:




nájsť v rozpočte mesta v roku 2021 rozpočtovú rezervu pre
vybudovanie a následne aj zrealizovanie stavby: Cyklotrasa V9
(Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek vrátane obslužnej komunikácie,
resp. vynaložiť úsilie pre pridelenie prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EÚ, z Integrovaného regionálneho operačného programu pre
tento zámer,
uhradiť odmenu Mgr. Petrovi Cabadajovi za majetko-právne
vysporiadanie pozemkov na parcelách pC 3035/49, pE 2337/204,
nachádzajúcich sa v kat. úz. Žilina, na ktorých má byť vybudová
cyklotrasa V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek vrátane obslužnej
komunikácie, a to vo výške 1€, čo umožní realizáciu cyklotrasy V9
a obslužnej komunikácie.

2. Mgr. Peter Cabadaj sa zaväzuje:




v lehote do 6 mesiacov od účinnosti tohto memoranda zabezpečiť
majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov na parcelách pC
3035/49, pE 2337/204, nachádzajúcich sa v kat. úz. Žilina na ktorých
má byť vybudovaná Cyklotrasa V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II.
úsek a obslužná komunikácia,
následne odpredať vysporiadané pozemky, na ktorých má byť
vybudovaná Cyklotrasa V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II.
úsek a obslužná komunikácia Mestu Žilina, a to za cenu 1€; na
týchto parcelách sa samostatnou zmluvou o zriadení vecného
bremena zriadi vecné bremeno, kde oprávnení z vecného bremena
budú vlastníci parciel pC 3072/3, 3072/4, 3072/6, 3072/5, 3072/1,
3073/4, 3073/1 nachádzajúcich sa v kat. úz. Žilina a vecné bremeno
bude spočívať v práve prechodu a v práve na uloženie inž. sietí,
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že zrealizuje stavbu pod názvom: Objekt maloobchodnej predajne s
kancelárskymi priestormi služieb a zamestnaneckými bytmi a IBV
v rozsahu častí inžinierskych sieti pod stavbou Cyklotrasy V9
(Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek vrátane obslužnej komunikácie
do termínu: 12/2020.

d) doba, na ktorú sa memorandum uzatvára: memorandum sa uzatvára na dobu
určitú, odo dňa účinnosti memoranda do splnenia všetkých záväzkov z neho
vyplývajúcich stranám memoranda,
e) ukončenie memoranda:
 uplynutím doby, na ktorú je uzavreté,
 vzájomnou dohodou strán memoranda,
 písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo strán memoranda
s dvojmesačnou výpovednou lehotou počítanou od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej
strane memoranda.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Tento materiál sa predkladá za účelom podpory rozvoja cyklodopravy a budovania cyklistickej
infraštruktúry súvisiacej s vybudovaním Cyklotrasy V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek
vrátane obslužnej komunikácie.
Memorandum predstavuje právny základ, v ktorom sú definované základné body pre budúcu
spoluprácu strán memoranda, ktorá sa bude uskutočňovať na základe individuálne dojednaných
zmlúv medzi stranami memoranda, ktoré budú bližšie špecifikovať a upravovať podmienky pri
realizácii daného projektu.
Realizácia stavby cyklotrasy V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek sa uskutoční v súlade
s projektovou dokumentáciu vypracovanou firmou DAQE s.r.o., zodpovedný projektant Ing.
Peter Vonš spracovanou 12/2014 (aktualizácia katastrálneho podkladu 12/2018) v kat. úz.
Žilina na nasledovných pozemkoch: parc. č. KN-C 3035/49, zast. pl. a nádvorie o výmere 915
m2, zapísaná na LV č. 8184 a parc. č. KN-E 2337/204, orná pôda o výmere 365 m2, zapísaná
na LV 9911, kde mesto Žilina je podielovým spoluvlastníkom týchto parciel v podiele 1/2.
Podielovým spoluvlastníkom predmetných parciel je aj druhá strana memoranda, p. Peter
Cabadaj (spoluvlastnícky podiel 3/96 na parc. č. KN-C 3035/49 a spoluvlastnícky podiel 15/96
na parc. č. KN-E 2337/204), ktorý pre mesto zabezpečí majetkovoprávne vysporiadanie parciel
dotknutých vybudovaním Cyklotrasy V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek a následne tieto
parcely mestu odpredá za cenu 1,00 €.
Mesto Žilina po majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov dotknutých realizáciou stavby
Cyklotrasy V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek vybuduje cyklotrasu vrátane obslužnej
komunikácie, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti.
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Trhová hodnota pozemkov, ktoré mesto získa do svojho vlastníctva predstavuje podľa
informácie z Realitného centra RED, s.r.o. sumu:
-

parc. č. KN-C 3035/49, zast. pl. a nádvorie o výmere 915 m2, zapísaná na LV č. 8184,
k. ú. Žilina
32 025,- € (z toho 1/2 = 16 012,50 €),

-

parc. č. KN-E 2337/204, orná pôda o výmere 365 m2, zapísaná na LV 9911, k. ú. Žilina
12 775,- € (z toho 1/2 = 6387,50 €).

Náklady na vybudovanie cyklotrasy a obslužnej komunikácie predstavujú sumu 35 860,96 € +
82 077,12 € = 117 938,08 € s DPH presne špecifikovanú v rozpočte, ktorý je prílohou tohto
materiálu.
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina, na jeho výdavkovú časť.
Materiál bol prerokovaný:
-

v komisii finančnej a majetkovej, ktorá neprijala platné uznesenie,

-

v komisii dopravy, ktorá odporučila mestskému zastupiteľstvu materiál prerokovať
a schváliť,

-

v komisii územného plánovania a výstavby, ktorá odporučila mestskému zastupiteľstvu
materiál schváliť bez pripomienok,

-

v komisii kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktorá predložený návrh
zobrala na vedomie, súhlasila s ním a odporučila ho mestskému zastupiteľstvu
prerokovať a schváliť,

-

v komisii športu, ktorá s predloženým návrhom súhlasila a odporučila ho mestskému
zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť.
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MATERIÁL – NÁVRH MEMORANDA

MEMORANDUM
o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia cyklotrasy V9 (Vlčince –
Vodné dielo) – II. úsek vrátane obslužnej komunikácie

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
IČO: 00321796
Zastúpené: Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina

a
Mgr. Peter Cabadaj
bytom Brehy 672/71
013 05 Belá
nar. 24.12.1977
(ďalej spolu len „strany memoranda“)
uzatvárajú toto memorandum.

Preambula
Na podporu rozvoja cyklodopravy a pri budovaní cyklistickej infraštruktúry
súvisiacej s vybudovaním Cyklotrasy V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek
vrátane obslužnej komunikácie, ktorého finančné krytie by malo pozostávať z vlastných
zdrojov Mesta Žilina a zo štrukturálnych fondov EÚ, z Integrovaného regionálneho
operačného programu, strany memoranda vyhlasujú, že sa stotožňujú so zámerom a majú
záujem o túto realizáciu v zmysle Generelu cyklistikej dopravy v meste Žilina.

Článok I.
Spolupráca
Memorandum predstavuje právny základ, v ktorom sú definované základné body pre budúcu
spoluprácu strán memoranda, ktorá sa bude uskutočňovať na základe individuálne
dojednaných zmlúv medzi stranami memoranda, ktoré budú bližšie špecifikovať a upravovať
podmienky pri realizácii daného projektu. Strany memoranda na základe slobodného prejavu
vôle deklarujú vzájomnú spoluprácu pri budovaní Cyklotrasy V9 (Vlčince – Vodné dielo) –
II. úsek a obslužnej komunikácie (situácia stavby – vid príloha):
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1.

Mesto Žilina sa zaväzuje:
a) nájsť v rozpočte mesta v roku 2021 rozpočtovú rezervu pre vybudovanie
a následne aj zrealizovanie stavby: Cyklotrasa V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II.
úsek vrátane obslužnej komunikácie, resp. vynaložiť úsilie pre pridelenie
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, z Integrovaného regionálneho
operačného programu pre tento zámer,
b) uhradiť odmenu Mgr. Petrovi Cabadajovi za majetko-právne vysporiadanie
pozemkov na parcelách pC 3035/49, pE 2337/204, nachádzajúcich sa v kat. úz.
Žilina, na ktorých má byť vybudová cyklotrasa V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II.
úsek vrátane obslužnej komunikácie, a to vo výške 1€, čo umožní realizáciu
cyklotrasy V9 a obslužnej komunikácie, a teda nenastane situácia, že
budú nevyčerpané prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.

2.

Mgr. Peter Cabadaj sa zaväzuje
a) v lehote do 6 mesiacov od účinnosti tohto memoranda zabezpečiť majetkovo –
právne vysporiadanie pozemkov na parcelách pC 3035/49, pE 2337/204,
nachádzajúcich sa v kat. úz. Žilina na ktorých má byť vybudovaná Cyklotrasa V9
(Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek a obslužná komunikácia,
b) následne odpredať vysporiadané pozemky, na ktorých má byť vybudovaná
Cyklotrasa V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek a obslužná komunikácia
Mestu Žilina, a to za cenu 1€; na týchto parcelách sa samostatnou zmluvou
o zriadení vecného bremena zriadi vecné bremeno, kde oprávnení z vecného
bremena budú vlastníci parciel pC 3072/3, 3072/4, 3072/6, 3072/5, 3072/1,
3073/4, 3073/1 nachádzajúcich sa v kat. úz. Žilina a vecné bremeno bude
spočívať v práve prechodu a v práve na uloženie inž. sietí,
c) že zrealizuje stavbu pod názvom: Objekt maloobchodnej predajne s
kancelárskymi priestormi služieb a zamestnaneckými bytmi a IBV v rozsahu
častí inžinierskych sieti pod stavbou Cyklotrasy V9 (Vlčince – Vodné dielo) –
II. úsek vrátane obslužnej komunikácie do termínu: 12/2020.

3. Strany memoranda sa výslovne dohodli, že podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy
a zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle Čl. 1 ods. 2 b) tohto memoranda je súhlas
Mestského zastupiteľstva v Žiline s kúpou nehnuteľností špecifikovaných v Čl. 1 ods. 2 b)
tohto memoranda a so zriadením vecného bremena na týchto nehnuteľnostiach.

Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Memorandum sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa účinnosti memoranda, do splnenia
všetkých záväzkov z neho vyplývajúcich stranám memoranda.
2. Pred uplynutím doby, na ktorú je uzavreté, platnosť tohto memoranda možno ukončiť
vzájomnou dohodou strán memoranda alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo
strán memoranda, pričom výpovedná lehota sú dva mesiace a začína plynúť od
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej strane memoranda.
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3. Memorandum možno po súhlase strán memoranda kedykoľvek zmeniť alebo doplniť
formou písomného dodatku podpísaného stranami memoranda.
4. Počas celej dĺžky trvania spolupráce na základe tohto memoranda sa každá strana
memoranda zaväzuje poskytnúť druhej strane dostatočnú súčinnosť nevyhnutnú na
riadne plnenie tejto spolupráce. Spory strán memoranda týkajúce sa obsahu tohto
memoranda alebo súvisiace s týmto memorandom budú riešiť strany memoranda
predovšetkým vzájomným rokovaním.
5. Strany memoranda vyhlasujú, že si toto memorandum prečítali, jeho obsahu
porozumeli, toto predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebolo dojednané v
tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu memorandum
podpisujú vlastnoručnými podpismi.
6. Memorandum sa vyhotovuje v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých každá
strana memoranda obdrží jeden rovnopis.
7. Memorandum nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami memoranda.
8. Strany memoranda berú na vedomie, že v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov podlieha toto
memorandum zverejneniu a účinnosť nadobúda v zmysle § 47a Občianskeho
zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Mesta
Žilina.
Za Mesto Žilina

V ......................... dňa ..........................
...................................
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

V ........................ dňa ............................

...................................
Mgr. Peter Cabadaj
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PRÍLOHY
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