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NÁVRH     NA   UZNESENIE 
 
Uznesenie č. __/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 
      I.   schvaľuje 

1. návrh na odkúpenie pozemku na Solinkách s parcelným číslom C-KN 7986/12, 
katastrálne územie Žilina nasledovne: 
- odkúpenie pozemku p.č. C-KN 7986/12, katastrálne územie Žilina o výmere 3 955 

m2 
- odkúpenie pozemku za cenu 531 000,- EUR bez DPH, 
- zabezpečenie prefinancovania odkúpenia prostredníctvom úveru, alebo 

prostredníctvom vlastných zdrojov mesta. 
 
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
Predmetný pozemok predstavuje najväčšiu takmer nevyužívanú a neudržiavanú plochu na 
sídlisku Solinky. Odkúpenie tohto pozemku a vybudovanie parkovacích miest by bolo 
výrazným krokom k riešeniu parkovania na tomto sídlisku. V súlade s týmto návrhom dáva 
mesto Žilina podnet na zmenu územného plánu v tejto lokalite, aby bolo možné umiestnenie 
parkovacieho domu vo funkčnej ploche 416OV/03. Na sídlisku Solinky je v súčasnosti 
situácia ohľadom parkovania v kritickej situácii. Samotný nedostatok parkovacích miest na 
seba viaže komplex ďalších problémov, ako napríklad odstavovanie áut na chodníkoch, čoho 
následkom je ohrozenie bezpečnosti chodcov a tiež ničenie týchto peších komunikácií. 
Nedostatok voľných parkovacích miest teda spôsobuje dlhodobé škody v spoločenskej a 
finančnej rovine. Odkúpenie tohto pozemku by veľmi výrazne pomohlo túto nepriaznivú 
situáciu začať riešiť, keďže po odkúpení bude môcť mesto na základe profesionálnych 
odborných štúdií efektívne a rýchlo nastaviť možnosti parkovania v tejto lokalite. Pokiaľ nie 
je pozemok vysporiadaný, je problematické investovať financie v súvislosti s odbornými 
štúdiami týkajúcimi sa parkovania v tejto lokalite.  
 
 
 
Materiál 
 
V súčasnosti pozemok patrí spoločnosti TATRA REAL (LV č. 8349). Tento návrh na 
uznesenie je výsledkom rozhodnutia mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorým poverilo 
prednostu mesta Žilina rokovať o odkúpení predmetného pozemku a z následného rokovania 
s majiteľom pozemku. Na pozemok bol na základe uznesenia mestského zastupiteľstva 
urobený znalecký posudok, ktorý prikladám v prílohe. Súčasťou tohto dlhodobého procesu 
rokovania bol aj list konateľovi spoločnosti TATRA REAL, v ktorom sa komunikovala 
skutočnosť, že daný pozemok je z dôvodu zahustenia výstavby v danej lokalite nevyužiteľný 
na komerčné účely súvisiace s výstavbou bytov a obchodov. Cieľom tohto listu bol tlak na 
zníženie ceny pozemku a podpísalo sa pod ním 25 poslancov mestského zastupiteľstva 
v Žiline. Na základe všetkých rokovaní majiteľ určil cenu, ktorá je uvedená v návrhu na 
uznesenie. Keďže je tu relevantný predpoklad, že daný pozemok už nikdy nebude lacnejší 
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a zároveň v danej lokalite nie je iný priestor vhodný na vybudovanie nových parkovacích 
miest, vzhľadom na krízový stav ohľadom parkovania na sídlisku Solinky predkladáme tento 
návrh na odkúpenie predmetného pozemku za účelom vybudovania nových parkovacích miest 
a za takýchto podmienok.  
                                                                 
 
                                                                 
Prílohy: 
 
-  výpis z katastra nehnuteľností / LV č. 8349 a letecké mapy 
-  znalecký posudok 
-  list poslancov mestského zastupiteľstva konateľovi firmy TATRA REAL  
-  odpoveď konateľa firmy TATRA REAL s konečnou ponukou 
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Vážený pán konateľ Jaroslav Suveg,                                                                         

  

obraciame sa na Vás s prosbou o prehodnotenie Vašej ponuky mestu Žilina ohľadom predaja 

pozemku s parcelným číslom 7986/12 na Solinkách, ktorý patrí Vašej spoločnosti  TATRA 

REAL a.s. Znalecký posudok určil všeobecnú hodnotu pozemku na 340 000 eur. Ako poslanci 

mesta Žilina musíme dbať na čo najlepší verejný záujem. Vami ponúkaná cena pozemku je  

takmer dvojnásobná oproti nezávislému odbornému oceneniu. Predpokladáme, že mestské 

zastupiteľstvo by schválilo uznesenie o kúpe pozemku, ak by sa doň premietla ponuka viac 

reflektujúca nezávislý znalecký posudok. Na sídlisku Solinky je ohľadom parkovania  

havarijná situácia, autá aj okolo Vášho pozemku stávajú už nahusto takmer na celej ploche 

chodníkov, ohrozujú chodcov a výrazne ničia povrch tejto infraštruktúry. Je nesmierny tlak 

od ľudí na vybudovanie nových parkovacích miest, no zároveň boli v minulosti všetky vhodné 

pozemky predané do súkromných rúk. Preto chceme nájsť také riešenie, aby sme vyšli v 

ústrety Vám ako majiteľom, ale zároveň nekupovali vysoko nad hodnotu znaleckého 

posudku. My, poslanci za Solinky, ale aj kolegovia z iných obvodov intenzívne vnímame vôľu 

obyvateľov nezahusťovať v budúcnosti tento priestor a nevyužívať ho inak, ako na vytvorenie 

parkovacích miest. Tento postoj obyvateľov Soliniek je v drvivej prevahe a je tu racionálny 

predpoklad, že v budúcnosti bude taký istý. Nezmení sa ani fakt, že poslanci za tento obvod 

budú aj v ďalšom volebnom období reflektovať vôľu občanov, ktorých zastupujú a nebudú 

môcť podporiť výstavbu žiadneho typu, ktorá by neslúžila primárne na parkovanie. Sme si 

preto istí, že kompromisná ponuka reflektujúca znalecký posudok, by bola výhodná pre 

obidve strany. 

Veríme, že teda aj na základe uvedených objektívnych skutočností môžeme rokovať o 

ponuke, ktorá by Vás nepoškodila a zároveň bola čo najprijateľnejšia pre mesto. 

  

S pozdravom poslanci mesta Žilina 

Mgr. Peter Cibulka 

Ing. Ľubomír Bechný 

Jozef Badžgoň 

Ing. Miroslav Sokol 

MUDr. Peter Bačinský 

MUDr. Peter Durmis 

PaedDr. Ľudmila Chodelková 
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MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 

Mgr. Ing. Peter Ničík 

Miroslav Kolenčiak 

Ing. arch. Dušan Maňák 

Mgr. Martin Barčík 

Mgr. Jana Filipová 

Mgr. Iveta Martinková 

MUDr. Štefan Zelník, PhD. 

Mgr. Marián Zrník 

Ing. Marian Janušek 

Ing. Ján Ničík 

Ing. Ľuboš Plešinger 

Jozef Juriš 

Jozef Juriš Mgr. Anton Trnovec 

Mgr. Branislav Delinčák 

František Kosa 

Ing. Ján Pažický 

Mgr. Emília Talafová  
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