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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Uznesenie č.__/2016  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odkúpenie stavby - športovej haly na Bôriku s.č. 8164 postavenej na parc.č. KN-C 
4988/17 s príslušenstvom v k.ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina, ktorá je zapísaná na 
LV č. 8543 vo vlastníctve ŠPORT PARK, s.r.o., Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 
44 818 645, a to v rozsahu a za cenu určenú znaleckým posudkom č. 276/2015 zo dňa 
16.11.2015 vypracovaným Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v 
Žiline, ktorá predstavuje sumu 2.166.667,- EUR (dodanie stavby je v zmysle §38 
Zákona o dani z pridanej hodnoty oslobodené od dane).  

 
2. odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 4988/17 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 

9 954 m2 v k.ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísaného na LV č. 8543 vo 
vlastníctve ŠPORT PARK, s.r.o., Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 44 818 645 za 
cenu určenú znaleckým posudkom č. 277/2015 zo dňa 16.11.2015 vypracovaným 
Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá predstavuje sumu 
684.089,- EUR (dodanie stavebného pozemku, na ktorom je stavba postavená, je v 
zmysle §38 Zákona o dani z pridanej hodnoty oslobodené od dane). 

 
3. odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 4988/1 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 

7 663 m2 v k.ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísaného na LV č. 8543 vo 
vlastníctve ŠPORT PARK, s.r.o., Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 44 818 645 za 
cenu určenú znaleckým posudkom č. 277/2015 zo dňa 16.11.2015 vypracovaným 
Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá predstavuje sumu 
619.323,- EUR vrátane DPH. 

 
4. podmienkou odkúpenia športovej haly na Bôriku s príslušenstvom a vyššie uvedenými 

pozemkami je:  
a. uzatvorenie zmluvy medzi Žilinskou parkovacou spoločnosťou, s.r.o., 

Košická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36 407 470 a Mestom Žilina o poskytnutí 
finančného príspevku Mestu Žilina vo výške vyrovnávacieho podielu Mesta 
Žilina v Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. za odpredaj parkovacieho 
domu (predajná cena 5.825.000,- EUR bez DPH), čo v zmysle platnej 
spoločenskej zmluvy ŽPS, s.r.o., pri 51%  podiele spoločníka Mesto Žilina, 
predstavuje sumu 2.970.750,- EUR. Výplata finančného príspevku vo výške 
2.970.750,- EUR a kúpnej ceny za vyššie uvedené nehnuteľnosti vo výške 
3.470.079,- EUR sa zrealizuje finančne alebo postúpením pohľadávok a 
vzájomným započítaním medzi dotknutými subjektami ku dňu podpisu kúpnej 
zmluvy. Zostatok kúpnej ceny predstavuje sumu 499.329,- EUR. 

 
b. predchádzajúci súhlas vlastníka pozemkov parc. č. KN-C 4988/4 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 1 976 m2 a parc. č. KN-C 4988/7 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 10 909 m2 v k.ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina, 
zapísaných na LV č. 8180 SIRS-Project, a.s., Framborská 12, 010 01 Žilina, 
IČO: 36 774 715 na bezodplatné užívanie uvedených pozemkov za účelom 
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parkovania osobných motorových vozidiel po 18-tej hodine a v rozsahu 
minimálne 30% celkovej parkovacej kapacity počas športových, kultúrnych a 
spoločenských podujatí organizovaných Mestom Žilina, nahlásených 
vlastníkovi pozemkov aspoň 7 dní pred konaním podujatia.  

 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
Predkladaný materiál je v súlade so Štatútom Mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej 
republiky a má negatívny dopad na rozpočet.  
 
Predkladaný materiál je vypracovaný v intenciách viacerých v minulosti prijatých uznesení 
Mestského zastupiteľstva v Žiline k tejto problematike, vzájomnej komunikácie 
predstaviteľov mesta s vlastníkom športovej haly, verejných prehlásení dotknutých strán, ako 
aj na základe diskusie vedenia mesta a poslancov zo septembrového zastupiteľstva k bodu 
Stanovisko k predloženému návrhu SIRS, a.s. Návrh rieši problematiku spätného 
nadobudnutia športovej haly na Bôriku pod podmienkou vysporiadania - výplaty 
podielu Mesta Žilina na kúpnej cene z predaja parkovacieho domu.  
 
Predkladateľ pozitívne vníma záujem vedenia mesta a poslancov vrátiť športovú halu na 
Bôriku za čo najvýhodnejších podmienok do majetku mesta a postupne tak vytvoriť v Žiline 
priestor na organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, ktorý bude 
zodpovedať potrebám štvrtého najväčšieho mesta na Slovensku. Za týmto účelom navrhuje 
spätné odkúpenie stavby športovej haly a jej príslušenstva (viď. znalecký posudok) do 
majetku mesta za cenu určenú znaleckým posudkom 2.600.000,- EUR s DPH, čo pri 
uplatnení §38 Zákona o dani z pridanej hodnoty (oslobodenie dodania stavby od dane) 
predstavuje kúpnu cenu vo výške 2.166.667,- EUR. Podľa dostupných informácií súčasný 
vlastník nadobudol stavbu športovej haly za cenu 70.000.000,- SKK, čo predstavuje 
2.323.574,- EUR. Predkladaný návrh teda uvažuje o spätnom odkúpení stavby športovej haly 
v cene o 156.907,- EUR nižšej, keďže znalecký posudok zohľadňuje aj súčasný technický 
stav nehnuteľnosti.  
 
Súčasťou návrhu na odkúpenie sú aj pozemky parc. č. 4988/17 (pozemok pod stavbou) a 
parc. č. 4988/1 (okolie stavby), taktiež v cene určenej znaleckým posudkom. Pri pozemku pod 
stavbou je taktiež možné  uplatniť §38 Zákona o dani z pridanej hodnoty (oslobodenie 
dodania stavebného pozemku, na ktorom je stavba postavená, od dane). 
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PODMIENKY ODKÚPENIA ŠPORTOVEJ HALY NA BÔRIKU  
 
Predkladateľ navrhuje odkúpiť športovú halu s príslušenstvom a vyššie uvedenými 
pozemkami pod dvoma podmienkami: 
 

A. VYSPORIADANIE PODIELU MESTA NA KÚPNEJ CENE Z PREDAJA 
PARKOVACIEHO DOMU 
Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. vyplatí Mestu Žilina ku dňu podpisu kúpnej 
zmluvy finančný príspevok vo výške vyrovnávacieho podielu Mesta Žilina v Žilinskej 
parkovacej spoločnosti, s.r.o. za odpredaj parkovacieho domu, čo v zmysle platnej 
spoločenskej zmluvy ŽPS, s.r.o., predstavuje sumu 2.970.750,- EUR, alebo tento 
finančný príspevok inak v zmysle platnej legislatívy započíta s kúpnou cenou za 
vyššie uvedené nehnuteľnosti vo výške 3.470.079,- EUR. Zostatok kúpnej ceny 
predstavuje sumu 499.329,- EUR. Predkladateľ sa takto snaží minimalizovať 
negatívny dopad na rozpočet mesta.  
 

B. SÚHLAS S BEZODPLATNÝM PARKOVANÍM NA POZEMKOCH PRI 
DOME TECHNIKY  
Nevyhnutnou podmienkou prevádzkovania športovej haly je dostatok parkovacích 
kapacít. Za týmto účelom predkladateľ trvá na tom, aby majiteľ pozemkov pri Dome 
Techniky (SIRS-Project, a.s.) predložil Mestu Žilina ešte pred podpisom Kúpnej 
zmluvy súhlas na bezodplatné užívanie uvedených pozemkov za účelom parkovania 
osobných motorových vozidiel po 18-tej hodine a v rozsahu minimálne 30% celkovej 
parkovacej kapacity počas športových, kultúrnych a spoločenských podujatí 
organizovaných Mestom Žilina, nahlásených vlastníkovi pozemkov aspoň 7 dní pred 
konaním podujatia. Predkladateľ považuje navrhované riešenie za kompromis bez 
dopadu na rozpočet (bezodplatné parkovanie), ktorý by mohol vlastník pozemkov, 
vzhľadom na jeho podnikateľské aktivity a prezentované zámery s Domom techniky 
akceptovať.  
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Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Finančnej komisie dňa 13.10.2016, ktorá neprijala 
žiadne platné uznesenie.    
(ZA 1, PROTI 3, ZDRŽAL SA 2, NEHLASOVAL 1) 
 
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Komisie dopravy a komunitných služieb dňa 
12.10.2016, ktorá neprijala žiadne platné uznesenie.    
(ZA 1, PROTI 4, ZDRŽAL SA 3) 
 
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Komisie územného plánovania a výstavby dňa 
12.10.2016, ktorá zobrala materiál na vedomie.     
(ZA 9, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0) 
 
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a 
miestneho rozvoja dňa 13.10.2016, ktorá materiál nepostúpila na rokovanie MR.      
(ZA 0, PROTI 4, ZDRŽAL SA 3) 
 
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady dňa 17.10.2016, ktorá neprijala žiadne 
platné uznesenie.      
 
 
Prílohy: 
- snímka z katastrálnej mapy 
- znalecký posudok ÚSI č. 276/2015 zo dňa 16.11.2015 (športová hala s príslušenstvom) 
- znalecký posudok ÚSI č. 277/2015 zo dňa 16.11.2015 (pozemky) 
- LV č. 8543 v k.ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
 



7 
 

 

 
 
 
 



8 
 

 
 
 
 
 



9 
 

 


