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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. ___/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie dohody o zriadení vecného bremena in rem (právo prechodu a 

prejazdu) v prospech oprávneného z vecného bremena – podielových 

spoluvlastníkov, vedených na liste vlastníctva č. 5205 pre k. ú. Žilina - 

spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez  pozemok vo vlastníctve mesta 

Žilina  parc. č. KN-C 109/6, zast. pl. o výmere 54 m2 v zmysle geometrického 

plánu 772/2012 – úradne overený dňa 08.06.2012, vyhotovený 14.05.2012 

a autorizačne overený dňa 15.05.2012  v k. ú Žilina, odčlenený z pôvodnej parcely 

č. 109  za jednorázovú odplatu v celkovej výške 1 400 € na základe znaleckého 

posudku č. 67/2016 /príloha materiálu/. 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

Podielový spoluvlastník Ing. Milan Minárik, zástupca podielových spoluvlastníkov 

nehnuteľností nachádzajúcich sa na adrese Makovického 8, 010 01 Žilina , zapísaných na LV 

č.5205, evidovaných katastrálnym odborom OÚ Žilina, katastrálne územie Žilina a) dom 

súpis. č. 46, postavený na parcele č.108/1, b) C-KN pozemok parcelné číslo 108/1 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 341 m2. Podieloví spoluvlastníci: Elena Mináriková, Peter 

Minárik, Kamila Mináriková a spoločnosť Minárik, spol. s.r.o. Ing Peter Minárik je 

oprávnený zastupovať týchto v celom rozsahu vo všetkých veciach súvisiacich so zriadením 

práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez 

časť C-KN pozemku parcelné č. KN-C 109/6, zast.pl. o výmere 54m2 v zmysle 

geometrického plánu 772/2012 v k. ú. Žilina v lokalite ul. Makovického v Žiline, čo je bližšie 

špecifikované priloženým geometrickým plánom. 

 

V tomto prípade je potrebné zohľadniť prípad hodný osobitného zreteľa v tom, že  žiadatelia 

sú podieloví spoluvlastníci k nehnuteľnosti, ku ktorej je jediná prístupová cesta cez pozemok 

vo vlastníctve mesta, ktorú aj dlhé roky využívali v dobrej viere a dlhodobo sa snažia si 

s mestom usporiadať vzťah k predmetnému pozemku, avšak bez výsledku. Je to obdobný 

prípad, ako MZ už veľakrát riešilo a je potrebné v predmetnej veci nájsť riešenie, ktoré bude 

zohľadňovať práva a povinnosti zúčastnených strán.  

 

Podieloví spoluvlastníci žiadajú o možnosť vzniku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 

v zmysle Geometrického plánu v súlade s ust. § 63 písm. a) číslo 1 a 2 Notárskeho poriadku. 

 

Predkladaný materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. Dopad na rozpočet mesta Žilina je pozitívny. 






































