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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. neschvaľuje 

 

1. návrh spol. Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a. s. zo dňa 23.6.2016 

na vysporiadanie športovej haly na Bôriku a športovej haly Karpatská. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline prijalo dňa 28.6.2016 uznesenie, ktorým: 

 

I. žiada primátora mesta Žilina a zároveň poveruje prednostu Mestského úradu v Žiline, 

 

1. aby do najbližšieho rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

a) podrobili analýze predložené návrhy všetkých alternatív uvedených v návrhu 

Slovenskej investičnej a realitnej spoločnosti zo dňa 23.06.2016 a predložili 

Mestskému zastupiteľstvu v Žiline stanovisko vedenia mesta Žilina k predloženej 

ponuke na riešenie vzájomných vzťahov a to s dôrazom na vysporiadanie sa so 

Športovou halou na Bôriku v Žiline a Šport Parkom na ul. Karpatská v Žiline 

 

b) predložili na najbližšie rokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline stanovisko 

vedenia mesta k možnej spoluúčasti Mesta Žilina na vybudovaní atletického 

areálu Žilinskej univerzity na ul. Vysokoškolákov. 

 

V tomto materiáli predkladáme požadované stanovisko k zaslanému návrhu. 

 

Treba ešte uviesť, že v návrhoch mesta zo dňa 5.4.2016 a 14.6.2016 boli aj požiadavky na 

riešenie neuhradených faktúr Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. a výplaty podielu mesta 

na kúpnej cene z predaja parkovacieho domu. Tieto otázky pritom sú aj mestským 

zastupiteľstvom (v zmysle platných uznesení) chápané, ako otázky, ktoré je nutné riešiť 

prioritne a ich vyriešenie je kľúčové pre ďalšie riešenie akýchkoľvek otvorených otázok, resp. 

ponúk. Pre úplnosť sú preto priložené ako príloha tohto materiálu. 

 

Pretože v uvedených návrhoch mesta a požiadavkách poslancov je riešená aj požiadavka na 

výplatu podielu z výnosu predaja parkovacieho domu, pričom viackrát sa objavila informácia 

o tom, že „konateľ ŽPS za mesto nemusel podpísať zmluvu na predaj parkovacieho domu“, 

považoval predkladateľ s cieľom ukončiť tieto dohady za potrebné prezentovať výzvy spol. 

SIRS-Development, a. s. mestu a konateľovi ŽPS z r. 2015 v plnom znení. 

 

Predložený materiál je vypracovaný v intenciách viacerých v minulosti prijatých uznesení 

mestského zastupiteľstva k tejto problematike (a ktoré sú pre úplnosť priložené k tomuto 

materiálu). Materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej bez prijatia platného uznesenia, 

v Komisii dopravy a komunálnych služieb bez prijatia platného uznesenia a v mestskej rade 

s odporučením neschváliť predložený návrh Slovenskej investičnej a realitnej spoločnosti, a. s. 
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MATERIÁL 

 

 

Športová hala na Bôriku 

 

Alt. 1: predaj športovej haly tak ako leží a stojí + pozemky vo výmere 22 291 m2 v cene celkom 

3 683 333 € bez DPH. K tomuto predkladateľ uvádza nasledovné: 

 

a) bol predložený len jednostránkový rozpočet objednávateľa SIRS-Project, a. s., o ktorého 

komplexnosti sa nič bližšie nedá povedať, nie je ani známa informácia, kto je odborným 

garantom rozpočtu, je len v jednej variante, teda neboli vypracované a predložené 

variantné návrhy, nebola spracovaná a ani predložená podrobné technická správa, 

detailne popisujúca skutočnosti zohľadnené pri výpočtoch, ako ani riziká (finančné, 

technické a pod.), 

b) podľa uvedeného rozpočtu by „uvedenie do prevádzkyschopného stavu“ malo stáť 

6 160 394,14 € s DPH (bez akejkoľvek technickej špecifikácie a komplexného popisu 

súčasného stavu nehnuteľnosti), pričom len za odkúpenie športovej haly bez 

adekvátnych pozemkov ako zázemia by mesto zaplatilo 4 419 999,60 € s DPH. Je to 

teda najmä výrazný nepomer ku kúpnej cene. Tiež je zaujímavé, že za „uvedenie do 

prevádzkyschopného stavu“ je potrebné vynaložiť uvedenú sumu, hoci na druhej strane 

predložený návrh hovorí o tom, že „na športovú halu boli urobené statické a požiarne 

posudky, ktoré konštatujú, že športová hala je užívaniaschopná, bez potreby 

mimoriadnych stavebných zásahov, resp. finančných nákladov“, 

c) neexistuje žiadna analýza prevádzkových nákladov, štúdia uskutočniteľnosti, dopravná 

analýza, technická štúdia, komplexná finančná analýza, ako ani základná dokumentácia 

k technicko - prevádzkovému stavu objektu a pod., teda nie je ani len odhadom zrejmý 

náklad na bežnú prevádzku objektu, nutné investície, zabezpečovacie práce, jeho stav, 

využiteľnosť, výpočet nutných investícií do inžinierskych sieti, infraštruktúry 

a vybavenosti,  pričom na rozdiel od športovej haly pri projekte AŽIŠ boli predložené 

všetky poslancami požadované a veľmi podrobne spracované analýzy, nezávislou 

spoločnosťou, teda nie predkladateľom, ale napr. celosvetovo uznávanou spoločnosťou, 

d) návrh žiadnym spôsobom nerieši potrebu dopravného napojenia, parkovanie a vplyv 

oživenia športovej haly na teraz existujúcu dopravu v meste, spôsob a rozsah 

parkovania, jeho zabezpečenia a prevádzkovania, dopravného zaťaženia, nielen 

z lokálneho pohľadu, 

e) neexistujú žiadne konkrétne informácie o tom, za akých podmienok by boli mestu 

odpredané aj ďalšie adekvátne a pre prevádzkovanie takéhoto objektu nevyhnutné 

pozemky. Vedenie mesta ako aj poslanci zastupiteľstva nepochybne potrebujú mať 

komplexné a konkrétne informácie. Odkaz na ochotu rokovať v prípade záujmu túto 

informačnú požiadavku nenapĺňa. Podľa názoru predkladateľov v prípade seriózneho 

záujmu mala byť súčasťou ponuky aj informácia o podmienkach prevodu pozemkov. 

Zaslaná ponuka obsahuje len pozemky v tesnom okolí športovej haly vrátane napr. aj 

pozemku pod časťou prieťahu v správe SSC, teda mestom ťažko využiteľnej časti 

pozemku, 

f) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline považuje objekt 

športovej haly za stavenisko a podľa jeho názoru užívanie na športové účely je 

porušením stavebného zákona. K žiadosti vlastníka športovej haly zo dňa 1.6.2015 sa 

OR HaZZ v Žiline vyjadrilo, že nesúhlasí s „dočasnou prevádzkou časti športoviska 

v objekte Športovej haly Žilina“ z dôvodov viacerých nedostatkov – viď príloha, hoci 

predložená ponuka tvrdí, že „na športovú halu boli urobené statické a požiarne posudky, 
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ktoré konštatujú, že športová hala je užívaniaschopná, bez potreby mimoriadnych 

stavebných zásahov, resp. finančných nákladov“, 

g) na pozemky parc. č. 4988/17 (pod športovou halou) a 4988/1 (v okolí športovej haly) je 

podľa LV č. 8543 (kat. úz. Žilina) zriadené záložné právo v prospech Slovenskej 

autobusovej dopravy, a. s. Žilina z r. 2006. Zaslaný návrh neobsahuje spôsob výmazu 

tohto záložného práva, bez jeho výmazu nie je možné uvažovať o jeho obstaraní 

mestom, 

h) upozorňujeme, že cena za nehnuteľnosti, vychádza z dnes už neaktuálneho znaleckého 

posudku, teda nemôže byť teda akceptovateľná.  

 

Alt. 2: spoločný (s mestom) výber dodávateľa na rekonštrukciu a následné zaplatenie ceny 

športovej haly podľa alt. 1 a ceny rekonštrukcie. K tomuto predkladateľ uvádza nasledovné: 

 

a) absentuje racionálny dôvod, prečo takto postupovať. V prípade záujmu mesta 

o rekonštrukciu objektu si mesto samo vyberie dodávateľa bez ingerencie vlastníka 

objektu a samo bude realizovať aj samotnú rekonštrukciu, 

b) tým, že v konečnom dôsledku by mesto vlastníkovi zaplatilo plnú cenu rekonštrukcie, 

nevidíme dôvod na to, aby na rekonštrukcii od výberu zhotoviteľa až po jej 

uskutočnenie neparticipovalo len samo. 

 

Alt. 3: PPP projekt rekonštrukcie a prevádzkovania športovej haly v duchu zmluvy na ŠH 

Karpatská. K tomuto predkladateľ uvádza nasledovné: 

 

a) existuje už viacero skúseností s obdobnými riešeniami a spoločnými projektmi 

(Karpatská, Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., ....), 

b) všetky podobné „spoločné podniky“ boli a sú vnímané negatívne, pričom aj uznesenie 

Mestského zastupiteľstva č. 79/2014 zo dňa 30.6.2014 hovorí o potrebe „čo najviac sa 

vymaniť z doteraz uzavretých zmlúv s p. Trabelssiem (a jeho spoločnosťami s ním 

prepojenými), ktoré sú pre Mesto Žilina nevýhodné“. Aj s poukazom na toto 

rozhodnutie poslancov je aj alt. 3 nepriechodná, 

c) uvádzame tiež skutočnosť, že nebol predložený žiaden rámec možného PPP projektu, 

teda nie je ani o čom rokovať, pričom PPP projekt by podľa všetkého musel podliehať 

verejnému obstarávaniu (je potrebné takto prihliadať aj na projekt Karpatská tak ako 

bol v minulosti nastavený a ako bol a je vnímaný, preto predkladateľ nepovažuje za 

vhodné inšpirovať sa takýmto modelom). 

 

 

ŠPORT PARK – Hala na Karpatskej 

 

Na úvod je potrebné dať do pozornosti uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 79/2014 

zo dňa 30.6.2014, ktoré bolo prijaté v znení: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

I. schvaľuje návrh poslanca Petra Ničíka v znení  

 

1. predložený návrh neschváliť  

2. čo najviac sa vymaniť z doteraz uzavretých zmlúv s p. Trabelssiem (a jeho spoločnosťami s ním 

prepojenými), ktoré sú pre Mesto Žilina nevýhodné  

3. hľadať také riešenia v oblasti vytvorenia podmienok pre športovú činnosť v Žiline i v 

oblasti dopravy i parkovania, ktoré sú pre Mesto Žilina výrazne výhodnejšie, ako tie, ktoré 

sú teraz zmluvne uzavreté s p. Trabelssiem, či s firmami prepojenými s ním  
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4. každý spoločný prienik aktivít mesta Žilina a aktivít p. Trabelssieho riešiť jednotlivo  

 

 

Alt. 1: priamy predaj rozostavanej stavby ako leží a stojí v cene: pozemok 1 €, ostatná stavba 

1 880 679,46 €. K tomuto predkladateľ uvádza nasledovné: 

 

a) podľa znaleckého posudku Ústavu súdneho inžinierstva zo dňa 6.11.2013 (ktorý 

odosielateľ návrhu nepriložil) východisková hodnota stavieb – SO 01 Športová hala 

a SO 02 Zázemie športovej haly (východiskovou  hodnotou stavieb je znalecký odhad 

hodnoty, za ktorú by bolo možné rovnakú novú stavbu nadobudnúť formou výstavby 

v čase ohodnotenia) predstavuje sumu 1 655 613,35 €, 

b) podľa toho istého znaleckého posudku všeobecná hodnota stavieb predstavuje 

sumu 700 324,45 €, 

c) znalcom uvedené ceny sú tak nižšie ako požadovaná cena za odkúpenie rozostavaného 

areálu Mestom Žilina, pričom trhová cena je oveľa nižšia ako požadované náklady a aj 

znalcom odhadnuté náklady nekorešpondujú s požadovanými nákladmi pri odkúpení. 

Inak povedané, spol. ŠPORT PARK, s.r.o. požaduje, aby jej mesto uhradilo všetky 

náklady, ktoré vynaložila bez ohľadu na to, či boli vynaložené účelne alebo či 

zodpovedajú objektívnym podmienkam. Zároveň požaduje uhradiť aj náklady na 

strážnu službu, daň z nehnuteľností a „úroky z prijatej pôžičky GT, SIRS“ a pod., 

ktorých hodnota a podmienky vzniku nie sú dostatočne známe. Táto požiadavka je 

neprijateľná, vlastník si tak chce dať zaplatiť mestom všetky náklady, ktoré mu vznikli 

z jeho doteraz nedokončeného podnikateľského zámeru, pričom mesto by nemalo 

nadobúdať nehnuteľnosť za zjavne nevýchodných podmienok a znalecká cena by mala 

predstavovať maximálnu cenu, za ktorú je možné obstarať akúkoľvek nehnuteľnosť, 

d) mesto nemalo žiaden dosah na obstaranie dodávateľov rozostavanej stavby; nemalo tak 

žiadnym spôsobom možnosť ovplyvniť cenotvorbu, 

e) samotný pozemok o výmere 15 771 m2 má podľa vyššie uvedeného znaleckého posudku 

všeobecnú hodnotu 942 474,96 €,  pričom za jeho odpredaj v roku 2008 Žilinskej 

parkovacej spoločnosti, s.r.o. za 0,03 € sa hlasovalo nasledovne: 

 

 

 

 
Číslo hlasovania: 62 
Prevod časti nehnuteľnosti do majetku Žilinská parkovacia spoločnosť s.r.o  Žilina - 

Hlasovanie o uznesení č. 200/2008 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:   

Za: 17 

Proti: 1 
Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 3 
Prítomní: 20 

Návrh bol schválený.  
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 Za:  

MUDr. Peter Bačinský  Roman Budke Mgr. Peter Fiabane Ing. Jozef Gajdošík 

Ing.Arch. Juraj Gallo  Michal Horecký  
Ing. Miroslava Kapustov

á 
 Daniel Kováčik 

Ing.Arch. Pavel Kropit

z 

akad.mal Stanislav Lajd

a 
Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Ivan Mokrý 

Ing. Ján Ničík MUDr. Juraj Popluhár Mgr. Emília Talafová 
Ing. Soňa Turčányiov

á 

Mgr. Marián Zrnik       

 
   Proti: 

 Jozef Badžgoň       

 
   Zdržali sa: 

 Patrik Groma  Marta Valachová     

 
   Nehlasovali: 

Ing. Ľubomír Bechný Mgr. Anna Lovritšová Mgr. Anton Šulík   

 

 

Alt. 2: dobudovať a dostavať areál podľa pôvodnej projektovej dokumentácie a následne ho 

odpredať Mestu Žilina v cene reálnych nákladov (odhad cca 6,7 mil. € bez DPH) alebo v cene 

znaleckého posudku. K tomuto predkladateľ uvádza nasledovné: 

 

a) areál stojí rozostavaný a dá sa povedať, že chátra už niekoľko rokov, keďže vlastník 

zastavil stavebné práce a z neznámych príčin v nich nepokračuje. Nedá sa teraz povedať, 

aký by mal tento faktor vplyv na ďalšie náklady (ich navýšenie oproti predpokladu), 

b) mesto nebolo od začiatku pri cenotvorbe, dimenzovaní a zazmluvňovaní výstavby 

areálu, takže je pomerne ťažké teraz vstúpiť do rozbehnutého procesu, 

c) táto požiadavka de facto znamená, že mesto na seba predčasne preberie podnikateľské 

riziko vlastníka, ktorý mal podľa zmluvy z r. 2009 športovisko na vlastné náklady 

postaviť a 20 rokov prevádzkovať, pričom vlastník podľa jeho návrhu dostane zaplatené 

všetky náklady, ktoré s projektom mal, 

d) opäť sa tu naráža na absolútnu absenciu akejkoľvek dopadovej analýzy na prevádzku 

stavby a rozpočet mesta, spôsob a formu prefinancovania takéhoto, ako aj ostatných 

návrhov, 

e) podotýkame, že dnes nič nebráni dostavbe a sprevádzkovaniu športového areálu a je len 

na spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o., aby športový areál riadne dokončila (bol písomne 

deklarovaný termín dokončenia – február 2016). 

 

Alt. 3: pokračovať v už podpísanej zmluve s tým, že sa dodatkom zmení financujúca banka 

a rozpis komerčných časov. K tomuto predkladateľ uvádza nasledovné: 

 

a) napriek existujúcej zmluve o poskytnutí finančnej dotácie a napriek verejnému prísľubu 

z r. 2015, že v r. 2016 (február 2016) bude objekt dostavaný, sa doteraz na stavbe nič 

nezmenilo a zo stále neznámych dôvodov spol. ŠPORT PARK, s.r.o. ako vlastník nejaví 

záujem o dostavbu tak ako to predpokladá citovaná zmluva, teda vlastník sám doteraz 

mohol stavať a dostavať, nič mu v tom nebráni,  
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b) nie je uvedené, v čom konkrétne by mala spočívať zmena komerčných časov (i keď 

zrejme sa dá predpokladať, že pôjde o ich rozšírenie na úkor mesta, čo popiera udržanie 

verejného záujmu, keďže prevádzka ako aj financovanie má v konečnom dôsledku 

zaplatiť mesto zo svojho rozpočtu, teda z verejných zdrojov). Bez konkrétnej informácie 

sa nedá prijať rozhodnutie, 

c) predložený návrh je v tejto alternatíve v rozpore s uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Žiline č. 117/2016 zo dňa 28.6.2016, ktorým poslanci žiadali ukončenie zmluvy 

o poskytnutí finančnej dotácie zo dňa 20.10.2009. 

 

 

Ku všetkým navrhovaným alternatívam predkladateľ taktiež opäť dáva do pozornosti stále 

platné uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 22/2016 zo dňa 15.2.2016, podľa ktorého: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. vyzýva a žiada pána Ing. George Trabelssieho, 

 

1. aby zabezpečil ako prejav ústretového kroku voči mestu, že spoločnosti z portfólia 

skupiny SIRS, ku ktorým sa verejne hlási, uhradia mestu Žilina: 

a) Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. 

59 % z výnosu z predaja parkovacieho domu pod OC MIRAGE, príjmu z kúpnej 

ceny 5 825 000 € bez DPH 

b) Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. 

 dlžnú sumu k 10.02.2016 z titulu neuhradených faktúr v sume 599 450,13 € 

c) SIRS-Project, a.s. daňový nedoplatok na dani z nehnuteľnosti vo výške   

50 223,52 €, 

d) MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. náhradu za užívanie pozemkov mesta, 

ktoré užíva bez platného právneho dôvodu 

II. verí,  

1. že pán Ing. George Trabelssie zaujme konštruktívny prístup tým, že vyriešime ako 

prvé vyššie zmieňované body a následne môžeme rokovať aj o ďalších 

vzájomných otázkach 

 

III. žiada prednostu Mestského úradu v Žiline, 

1. aby zabezpečil zaslanie nasledovnej výzvy pánovi Ing. George Trabelssiemu: 

„Vážený pán Ing. George Trabelssie, 

 

mesto Žilina a spoločnosti, ku ktorým sa verejne hlásite, sú viazané viacerými 

zmluvami, ktoré boli uzavreté najmä v rokoch 2003 – 2009. Vzhľadom k tomu, že 

život odvtedy priniesol mnohé témy, ktoré je nevyhnutné spoločne vyriešiť, vítame 

Váš záujem riešiť naše spoločné obchodné problémy, ktorý ste verejne deklarovali 

dňa 20.01.2016 na verejnej diskusii v OZ Proti korupcii. 

Radi by sme preto s Vami prebrali problémy, o ktorých si myslíme, že je nevyhnutné 
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zaoberať sa nimi (vysporiadanie pozemkov pod OC Mirage, zmluva o Žilinskej 

parkovacej spoločnosti, s.r.o., zmluva o výstavbe športovej haly na Karpatskej ulici, 

budúcnosť športovej haly (tzv. korytnačky) na Bôriku a pod.). 

Ako ústretový krok z Vašej strany, ktorý otvorí cestu našej spoločnej komunikácii, 

považujeme vyrovnanie podlžností viacerých obchodných spoločností voči Mestu 

Žilina, preto si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste zabezpečili, že spoločnosti z portfólia 

skupiny SIRS alebo nimi ovládané spoločnosti uhradia mestu Žilina, a to: 

a) Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. 59 % z výnosu z predaja parkovacieho 

domu pod OC MIRAGE, teda príjmu z kúpnej ceny 5 825 000 € bez DPH. 

b) Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. dlžnú sumu z titulu neuhradených faktúr 

v sume 599 450,13 € k 10.02.2016, 

c) SIRS-Project, a.s. daňový nedoplatok na dani z nehnuteľnosti vo výške  50 

223,52 € 

d) MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. náhradu za užívanie pozemkov mesta, ktoré 

užíva bez platného právneho dôvodu. 

Myslíme si, že občania Žiliny budú veľmi pozorne sledovať, či urobíte tento ústretový 

krok, teda či chcete, aby sme Vás považovali za seriózneho obchodného partnera 

mesta Žilina. Prosím berte túto našu výzvu ako prejav dobrej vôle mesta otvorene 

a čestne komunikovať. 

S pozdravom 

poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline“ 

2. aby zabezpečil uverejnenie uvedenej výzvy vo februári 2016 v dostupných médiách 

nášho regiónu 

 

Podľa názoru predkladateľa je teda v zmysle tohto uznesenia predložený návrh v rozpore s ním, 

keďže nereflektuje túto požiadavku poslancov mestského zastupiteľstva zo dňa 15.2.2016. 

 

Taktiež je potrebné upozorniť na skutočnosť, že zmieňované znalecké posudky budú už skoro 

3 roky staré, takže terajšia aktuálna hodnota ponúkaných nehnuteľností môže byť opäť iná. 

 

Predkladateľ ešte uvádza, že hoci o uvedených otázkach je možné rokovať (i keď bez toho, aby 

predložený návrh bol dostatočne konkrétny, je to prakticky nemožné v objektívnej rovine), 

prvoradým záujmom vedenia mesta ako i poslancov mestského zastupiteľstva musí byť, 

a aj bolo, riešiť úhradu nezaplatených faktúr ŽPS a mať možnosť podieľať sa na výplate 

výnosu z predaja parkovacieho domu (keďže mesto uznesením mestského zastupiteľstva č. 

51/2007 zo dňa 25.6.2007 prevzalo od spoločnosti ŽPS úver z výstavby parkovacieho domu 

v sume presahujúcej 4 mil. €, ktorý doteraz spláca a bude splácať až do roku 2022 – len za rok 

2015 predstavovala ročná splátka tohto úveru, vrátane úroku, sumu 354 tis. €) – viď  uznesenie 

č. 117/2016 zo dňa 28.6.2016 alebo uznesenie č. 22/2016 zo dňa 15.2.2016. Ako už 

predkladateľ viackrát uviedol, pri dobrej vôli oboch strán nie je otázka uvedených výplat tak 

zložitá ako napr. téma športových hál, pretože ide len o hotovostné vyplatenie mesta a z týchto 
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prostriedkov potom môže mesto financovať svoj ďalší rozvoj. Nebude tak viazané predstavami 

vlastníka športových hál, keďže v takom prípade by došlo len k nadobudnutiu týchto 

nehnuteľností a k započítaniu kúpnej ceny. Ide pritom o reálne finančné prostriedky, ktoré ŽPS 

obdržala na účet z titulu úhrady kúpnej ceny. K tomuto návrhu mesta, reflektujúcemu aj 

citované uznesenia mestského zastupiteľstva, sa odosielateľ predmetného návrhu nijakým 

spôsobom nevyjadril. 

 

Pre úplnosť celého kontextu sú súčasťou prílohy tohto materiálu aj stále platné uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 79/2014, 22/2016 a 117/2016, ktoré je potrebné mať na 

pamäti pri hodnotení predloženého návrhu. 

 

 

Stanovisko vedenia mesta k možnej spoluúčasti Mesta Žilina na vybudovaní atletického 

areálu Žilinskej univerzity na ul. Vysokoškolákov 

Hoci mesto nebolo zo strany Žilinskej univerzity doteraz oslovené, oslovili sme Žilinskú 

univerzitu za účelom podania žiadanej informácie.  

 

 

 

 


















































































































