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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje 

 

1. zámer predaja lesného pozemku nachádzajúceho sa v obci Turie, a to KN–

E parc. č. 1628/1 lesné pozemky o výmere 89425 m², ktorá je evidovaná na 

LV č. 1634 pre k.ú. Turie, formou obchodnej verejnej súťaţe 

s nasledovnými podmienkami: 

a) účastník súťaţe predloţí svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku ceny 

nehnuteľnosti, pričom minimálna výška ceny akceptovanej zo strany 

Mesta Ţilina je stanovená podľa ceny určenej znaleckým posudkom 

b) Mesto Ţilina ako vyhlasovateľ obchodnej súťaţe si vyhradzuje právo 

zmeniť uverejnené podmienky súťaţe alebo súťaţ zrušiť. Mesto Ţilina 

si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predloţené návrhy, 

c) návrhy budú podávané osobne alebo do podateľne MsÚ, 

d) lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia 

oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaţe na úradnej tabuli, 

v tlači a na internetovej stránke mesta, 

e) do 7 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber 

víťaznej ponuky elektronickou aukciou 

f) lehota na oznámenie vybraného návrhu  do 14 dní od konania 

najbliţšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva po vyhodnotení 

návrhov 

g) pri vyhodnocovaní predloţených návrhov bude rozhodujúcim kritériom 

navrhovaná výška ceny nehnuteľnosti 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

ako aj článku 8 a 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ţilina sa predkladá 

návrh na schválenie zámeru predaja lesného pozemku nachádzajúceho sa v obci 

a katastrálnom území Turie, parc. KN-E 1628/1 lesné pozemky o výmere 89425m², LV č. 

1634 formou obchodnej verejnej súťaţe. 

 

V zmysle článku 8 ods.1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ţilina 

návrh na predaj majetku mesta v prípadoch podliehajúcich schváleniu mestským 

zastupiteľstvom sa podáva mestskému zastupiteľstvu, pričom je potrebné vymedziť a presne 

identifikovať majetok, ktorý sa má predať. 

 

V súlade s článkom 9 ods.2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ţilina 

ak mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schváli zámer predaja majetku na základe 

verejnej obchodnej súťaţe spolu s jej podmienkami mestský úrad zabezpečí: 



a) oznámenie o zámere predať vec z majetku mesta na základe verejnej obchodnej súťaţe 

a zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaţe na úradnej tabuli mesta a na internetovej 

stránke mesta 

b) oznámenie zámeru predať vec z majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaţe 

v regionálnej tlači spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky tejto súťaţe, 

 

Lesný pozemok vo vlastníctve mesta Ţilina nachádzajúci sa v kat. území Turie je 

začlenený do spoločného revíru TURIE o výmere 8,9 ha. Celý spoločný poľovný revír 

TURIE má výmeru 2781 ha.  

 

Predmetný lesný pozemok tvorí :  

- z cca ½ - ochranný  les pozostávajúci zo smrekovo-bukových jedlín. Vzhľadom na 

reţim ochranného lesa nie je moţné vykonávať hospodársku ťaţbu/výrub (na mapke 

v červenom orámovaní). 

- druhú cca ½ pozemku tvorí hospodársky les, na ktorom je v súčasnosti vysadená 

smrekovo buková mladina, t.j. stromy vo veku cca 15-30 rokov. V období najbliţších 

niekoľko desiatok rokov nedôjde k ťaţbe a teda hospodárskemu výnosu z predmetného lesa, 

naopak bude potrebné investovať na jeho údrţbu a rozvoj, t.j. prerezávky, ochranu proti 

hmyzu a zveri a pod. Navyše uvedený hospodársky les na nachádza v strmom kopcovitom 

teréne a do ktorého je sťaţený prístup ťaţobných mechanizmov, čo zvyšuje výdavky na 

prípadnú budúcu ťaţbu.  

 

Uvedený hospodársky les je v súčasnosti v uţívaní spol. MVM, s.r.o. ktorá spravuje aj 

okolité lesné pozemky, čím je synergickým efektom dosiahnuté zníţenie nákladov na údrţbu 

pozemkov. Napriek uvedenému však podľa podkladov zabezpečených od Ing. Pavla Marka, 

odborného lesného hospodára mesta, priemerné náklady na údrţbu lesa za roky 1993-2012 

hradené uţívateľom t.j. spol. MVM, s.r.o. prevyšujú dosiahnuté trţby. V rámci súčasného 

lesného hospodárskeho plánu zostáva predpis na výrub cca 35 m3 drevnej hmoty, čím však 

dôjde iba k vyrovnaniu nákladov s trţbami.  

 

Za roky 1993-2012 predstavovali priemerné :  

- náklady : na ťaţbu, prerezávku, funkciu odborného lesného hospodára, dňa 

z nehnuteľnosti, prípravu pôdy, ochranu proti ohryzu zveri, sumu vo výške 2028,26 € 

- tržby za ťaţbu a prenájom revíru poľovníckemu zdruţeniu, sumu vo výške 1293,80 

€ 

Rozdiel medzi nákladmi a tržbami predstavuje sumu :    -788,46 €  

  

Vzhľadom na vyššie uvedené, nie je v dohľadnej dobe výhľad k výraznejšiemu obratu, 

t.j. aby trţby prevýšili náklady na údrţbu lesa.  

 

Vzhľadom na uvedené sa najvhodnejším prostriedkom javí obchodná verejná súťaţ 

v zmysle ustanovenia §281 Obchodného zákonníka. Po schválení predkladaného zámeru 

a rámcových podmienok súťaţe mestským zastupiteľstvom bude vyhlásená obchodná verejná 

súťaţ vrátane všetkých formálno-procesných náleţitostí a po jej vyhodnotení bude výsledok 

predloţený a odporučený mestskému zastupiteľstvu, ktoré rozhodne, ktorý návrh bude prijatý 

a realizovaný. Na výber ponuky bude použitá elektronická aukcia. 

 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si môţe v zmysle ustanovenia § 287 ods. 2 

Obchodného zákonníka vyhradiť právo neprijať ţiaden návrh, t.j. nebude viazaný 



povinnosťou nejaký návrh vybrať. Rozhodujúcim kritériom pri vyhodnotení predloţených 

návrhov bude navrhovaná výška ceny nehnuteľnosti.  

 

Dopad navrhovaného je z pohľadu rozpočtu Mesta Ţilina kladný.  

 

Materiál bol prerokovaný Komisiou dopravy a KS, Komisiou finančnou, Komisiou 

sociálnou, zdravotnou a bytovou, Komisiou kultúry, športu, CR a MR, Komisiou ţivotného 

prostredia a Mestskou radou s odporučením schváliť ho. Komisia výstavby a ÚP materiál 

prerokovala bez pripomienok 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MAPOVÝ PODKLAD 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


