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NÁVRH   NA   UZNESENIE   
 
1/ 
 
Uznesenie č.        /2011  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. ruší   
 
uznesenie č. 36/2009 mestského zastupiteľstva zo dňa 02.03.2009 v nasledovnom znení :  
 

II. schvaľuje :  
 
Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č. KN-C 1472/466, zast.pl. o výmere 
1286 m2 v zmysle geometrického plánu č. 69/2008 v k. ú. Závodie, a jeho odpredaj, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých  
poslancov spoločnosti ISTROFINAL, a. s. Žilina, so sídlom Národná 10 Žilina, IČO : 
36 396 761 za cenu 43 306,91 € s podmienkou, že odpredaný pozemok nebude oplotený 
a ostane voľne prístupný a prechodný 
 
2/ 
 
Uznesenie č.        /2011  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. schvaľuje :  
 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to nasledovných dielov :  diel č.“3“ pre parc.č.KN-C 
2390/8, t.tr.p. o výmere 220 m2, diel „4“ pre parc.č.KN-C 2390/9, t.tr.p. o výmere 20 m2 a diel 
„5“ pre parc.č.KN-C 2390/10, t.tr.p. o výmere 238 m2 (z pôvodnej parc.č.KN-C 2390/1)  
v zmysle GP 36315583-027-07 v k. ú. Považský Chlmec, a ich odpredaj, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých  poslancov 
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 45 Bratislava, IČO : 
35 919 001 za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 11 721,06 €.  
 
3/ 
 
Uznesenie č.        /2011  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. schvaľuje :   
 
Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov parc.č.KN-C 3006/5, záhrada o výmere 
159 m2  a parc.č.KN-C 5817/3, zast. pl. o výmere 36 m2  v zmysle geometrického plánu č. 
37/2011 v k. ú. Žilina, časť Rosinky,  a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na 
ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých  poslancov p. Miroslavovi Rosnerovi, 



bytom Bagarova 1489/36 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude 
zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.  
   
4/  
 
Uznesenie č.        /2011  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. schvaľuje :  
 
Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to časti pozemkov parc.č.KN-C 4699/43, ostat.pl. 
o výmere cca 60 m2 a parc.č.KN-C 4699/10, ostat.pl.  výmere cca 45 m2 v k. ú. Žilina, ul. 
Festivalová a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je 
potrebná 3/5 väčšina všetkých  poslancov Ing. Milošovi Habánikovi, bytom Festivalová 
2842/18 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu 
znaleckého posudku.  
 
5/  
 
Uznesenie č.        /2011  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. schvaľuje :  
 
Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov parc.č.KN-C 5747/3, zast.pl. o výmere 
170 m2,  parc.č.KN-C 5748/3, zast.pl. o výmere 2 m2, parc.č.KN-C 5749/12, zast.pl. o výmere 
52 m2, parc.č.KN-C 5750/3, zast.pl. o výmere 124 m2, parc.č.KN-C 5750/9, zast.pl. o výmere 
161 m2  v zmysle GP 69/2010 v k. ú. Žilina a ich odpredaj spoločnosti MIRAGE SHOPPING 
CENTER, a. s., so sídlom Framborská 12 Žilina, IČO : 44 547 331 za cenu určenú znaleckým 
posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.  
 
6/  
 
Uznesenie č.        /2011  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. schvaľuje :  
 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to budovy č. s. 567 (západná tribúna), postavenej na 
pozemku parc.č.KN-C 3237/3, zast.pl. v k. ú. Žilina, ul. Športová a jej odpredaj, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých  poslancov  
MŠK Žilina, a. s., Športová 9 Žilina, IČO : 36 419 320 za cenu 120 380,– € , ktorá bola 
zvýšená o hodnotu znaleckého posudku (119 000,– € ZP + faktúra za vypracovanie 
znaleckého posudku, ktorá predstavuje 1 380,– €.)    
 
 
 



 
7/  
 
Uznesenie č.        /2011  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. schvaľuje :  
 

Dlhodobý prenájom – 15 rokov časti pozemku parc.č.KN-C 554, ostat.pl. o výmere cca 40 m2 
v k. ú. Žilina, Rímskokatolíckej cirkvi, žilinská diecéza, Mariánske námestie 23 Žilina, IČO : 
42 063 043 za účelom rozšírenia vstupného areálu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na 
ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých  poslancov, a to dodatkom k nájomnej 
zmluve.  
 
 
DÔVODOVÁ  SPRÁVA  
 
 

Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade so zákonom č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí a s čl. 4, ods. 3. písm. a/ Zásad hospodárenia  a nakladania 
s majetkom mesta Žilina podľa ktorého spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku na 
základe právnych úkonov s výnimkou prípadu, ak je mesto povinné previesť nehnuteľný 
majetok podľa osobitného predpisu 1 .  

Ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o prevodoch vlastníctva majetku obce na základe 
obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnej dražby alebo priamym predajom sa v zmysle 
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa 
o ktorých rozhodne zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov -  body  1/ 2/ 3/ 4/ 6/ 
7/.   
V bode 5/ ide o odpredaj pozemkov pod existujúcou stavbou.  
 
Odôvodnenie osobitného zreteľa ( § 9a ods. 8 písm.e/ a ods. 9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí) :  
 
 
Bod 1/ Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva najmä v tom, že ide o jediný 
účinný spôsob ako pokračovať v prerušenom katastrálnom konaní na základe uzavretej kúpnej 
zmluvy 

- Istrofinal, a.s. neporušil svoje zmluvné povinnosti, nakoľko uzavretá kúpna zmluva bola 
súhlasným prejavom vôle oboch strán, kde išlo o návrh zmluvy zo strany mesta ako oferenta 
a ISTROFINAL, a.s. ju ako druhá strana svojim podpisom akceptoval, čím došlo súhlasným 
prejavom vôle oboch strán k uzavretiu kúpnej zmluvy. Pre ISTROFINAL, a.s. nie je 
rozhodujúce, prečo sa mesto rozhodlo túto kúpnu zmluvu (a nie zámennú) uzavrieť. 
Záväzkom ISTROFINAL, a.s. voči mestu bolo zaplatiť za pozemok kúpnu cenu, čím svoj 
záväzok splnil. Zo strany ISTROFINAl, a.s. preto nedošlo k porušeniu zmluvných povinností 

- Mesto malo záujem navrhovanou zámenou získať pozemok parc. č. 1472/467 o výmere 537 
m2 ako súčasť budúceho pešieho koridoru. Nakoľko však nebola uzatvorená prípravná zmluva 
(zmluva o budúcej zmluve), v situácii, keď už ISTROFINAL, a.s. tento pozemok nevlastní, 

                                                 
1 Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  



nemá mesto možnosť ani právny nárok tento pozemok získať. V zmysle citovaného uznesenia 
išlo len o prejavenie záujmu mesta. 

- Prípadné neschválenie nového uznesenia výlučne na odpredaj by malo za následok: 
a) Zastavenie katastrálneho konania 
b) Povinnosť mesta vrátiť dohodnutú kúpnu cenu 43 306,91 €, ktorú už prijalo a ktorá je 

súčasťou príjmovej časti jeho rozpočtu 
c) Mesto by týmto krokom nemalo možnosť získať parc. č. 1472/467 o výmere 537 m2 ako 

súčasť budúceho pešieho koridoru 
d) ISTROFINAL, a.s. by sa mohol domáhať od mesta náhrady škody, nakoľko kúpnu 

zmluvu uzavrel v dobrej viere, pričom očakával, že zmluva bude uzavretá a získa tak 
pozemok potrebný pre dobudovanie svojho zámeru vybudovať polyfunkčný objekt, ktorý 
má financovaný za určitých podmienok tretím subjektom (banka) 

e) Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 101/2010 bol schválený ďalší odpredaj 
pozemku mesta parc. č. KN-C 1472/537 – zastavaná plocha o výmere 362 m2 v kat. úz. 
Závodie, ktorá logicky a priestorovo nadväzuje na pozemok parc. č. KN-C 1472/466, 
zast.pl. o výmere 1286 m2, ktorý ISTROFINAL, a.s. na základe uzavretej kúpnej zmluvy 
odkúpil. Ide o akúsi vonkajšiu obrubu tohto pozemku. 

 
 
 
Bod 2/ Osobitný zreteľ je v tom, že ide o významnú investíciu SR diaľnice D5 Žilina Strážov-
Brodno, k. ú. Považský Chlmec. Predmetná stavba je líniová a bude využívaná ako celoštátna  
dopravná infraštruktúra. Stavba diaľnice D3 pre stavbu ktorej sa odpredaj navrhuje je 
dôležitou súčasťou diaľničnej siete Slovenska a v k. ú. Žilina dôležitou nadradenou 
komunikáciou, ktorej realizáciou sa čiastočne uľahčí zložitá dopravná situácia na základnej 
komunikačnej kostre mesta Žilina.  
 
Bod 3/ Osobitný zreteľ je v tom, že sa jedná o majetko-právne usporiadanie vlastníctva, 
nakoľko jeden z pozemkov parc.č.KN-C 5817/3 je oplotený v celku s nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve žiadateľa. 
 
Bod 4/ Osobitný zreteľ je v tom, že predávanými časťami pozemkov na šírku parc.č.KN-C 
4698/7 vo vlastníctve žiadateľa sa vytvorí ucelený pozemok, so zabezpečeným spoločným 
prístupom k rodinnému domu žiadateľa a tiež k rodinnému domu na prc.č.KN-C 4698/6, čo 
predstavuje vytvorenie ucelenej parcely.  
 
Bod 6/  Osobitný zreteľ je v tom, že uvedený objekt tvorí súčasť hlavného mestského 
futbalového štadióna, ktorú užíva MŠK, a. s. dlhodobo v zmysle nájomnej zmluvy, 
uzatvorenej s Mestom Žilina. MŠK, a. s. Žilina investovala do uvedeného objektu nemalé 
finančné prostriedky a západná tribúna spolu so štadiónom prešla v rokoch 2007-2009 
celkovou modernizáciou.  
 
Bod 7/ Osobitný zreteľ je v tom, že Rímskokatolícka cirkev – žilinská diecéza má už 
uzatvorenú s Mestom Žilina  nájomnú zmluvu č. 80/právne/2010 na dobu 15- rokov na 
pozemky pod budovou CZŠ Romualda Zaymusa v Žiline a svojou žiadosťou chcú vyriešiť na 
časti pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina nevyhovujúci stav vstupného vestibulu.  
 
 
 
 
 
 



MATERIÁL   -  odpredaj, zámena  a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina  
 

1/  Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 36/2009 zo dňa 02.03.2009 
a prijatie nového uznesenia  
 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 36/2009 zo dňa 02.03.2009 bola schválená zámena 
a následný odpredaj pozemkov za účelom vytvorenia parkovacích miest pre polyfunkčný 
objekt v zmysle geometrického plánu č. 69/2008 (všetko kat. úz. Závodie – sídlisko Hájik, 
Slnečné nám.) nasledovne: 

1.  zámena pozemkov 1472/466 o výmere 1286 m2 vo vlastníctve mesta za pozemok 1472/467 
o výmere 537 m2 vo vlastníctve ISTROFINAL, a.s.  

2.  odpredaj rozdielu zo zhora uvedených výmer 749 m2 ISTROFINAL-u, a.s. (t.j. zámena sa 
týkala priamo len výmery 537 m2, zvyšný rozdiel bol schválený ako odpredaj tak, aby 
celkové výmery pozemkov boli rovnaké) 

 
Podmienkou bolo, že zamieňané a odpredávané pozemky nebudú oplotené a ostanú voľne 
prístupné. V zmysle citovaného uznesenia bol schválený odpredaj za cenu určenú znaleckým 
posudkom. 
 
Spoločnosť ISTROFINAL, a.s. následne po prijatí tohto uznesenia požiadala mesto 
o realizáciu predmetného uznesenia len v časti odpredaja pozemku parc. č. KN-C 1472/466, 
zast.pl. o výmere 1286 m2, nakoľko už nevlastnila pozemok parc. č. 1472/467 o výmere 537 
m2. Preto mesto pristúpilo dňa 26.02.2010 k uzatvoreniu kúpnej zmluvy č. 344/právne/2010 
len na odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1472/466, zast.pl. o výmere 1286 m2 v k. ú. Závodie 
za celkovú cenu 43 306,91 €. Táto cena bola určená znaleckým posudkom znalca Ing. Pavla 
Rašku č. 11/2010 zo dňa 29.1.2010. Táto kúpna cena bola spoločnosťou ISTROFINAL, a.s. 
v plnej výške uhradená mestu. Cena pozemku bola teda dohodnutá v súlade s uznesením. 
Zároveň sa do zmluvy premietol záväzok spol. ISTROFINAL, a.s., že odkúpený pozemok 
nebude oplotený a ostane voľne prístupný v zmysle schváleného uznesenia č. 36/2009. 
 
Dňa 15.10.2010 bol podaný návrh na vklad uvedenej kúpnej zmluvy do katastra 
nehnuteľností. Správa katastra Žilina svojím rozhodnutím pod č. V-8337/10 zo dňa 
30.12.2010 prerušila konanie z dôvodu, že pôvodné uznesenie č. 36/2009 hovorí o zámene 
a nie iba výlučne o odpredaji pozemkov, preto vyzvala mesto na doplnenie listín k návrhu na 
vklad tak, aby uzavretá zmluva korešpondovala s prijatým uznesením. 
 
Z uvedených dôvodov preto predkladateľ navrhuje zrušenie pôvodného uznesenia a jeho 
nahradenie novým uznesením, ktorým by došlo k zreálneniu súčasne objektívne existujúceho 
stavu.  
 
Zámenná zmluva je v podstate spojenie dvoch vzájomných kúpnych zmlúv, pri ktorých je 
každá strana, ktorá dáva predávajúcim a každá strana, ktorá prijíma, kupujúcim (§ 611 
Občianskeho zákonníka). Preto je možné kúpnu zmluvu zhodnotiť ako platne uzavretú, 
nakoľko uznesenie č. 36/2009 sa týkalo schválenia prevodu vlastníctva mesta celej výmery 
1286 m2, t.j. zmluva nešla pokiaľ ide o výmeru nad rámec uznesenia – mesto teda uzavretou 
kúpnou zmluvou nepreviedlo na ISTROFINAL, a.s. vlastníctvo väčšej výmery pozemkov ako 
bolo schválené uznesením č. 36/2009.  
 
Ďalšie fakty a dôvody: 
 

 



 
-2-  

 
- Istrofinal, a.s. neporušil svoje zmluvné povinnosti, nakoľko uzavretá kúpna zmluva bola 

súhlasným prejavom vôle oboch strán, kde išlo o návrh zmluvy zo strany mesta ako oferenta 
a ISTROFINAL, a.s. ju ako druhá strana svojim podpisom akceptoval, čím došlo súhlasným 
prejavom vôle oboch strán k uzavretiu kúpnej zmluvy. Pre ISTROFINAL, a.s. nie je 
rozhodujúce, prečo sa mesto rozhodlo túto kúpnu zmluvu (a nie zámennú) uzavrieť. 
Záväzkom ISTROFINAL, a.s. voči mestu bolo zaplatiť za pozemok kúpnu cenu, čím svoj 
záväzok splnil. Zo strany ISTROFINAl, a.s. preto nedošlo k porušeniu zmluvných povinností 
Mesto malo záujem navrhovanou zámenou získať pozemok parc. č. 1472/467 o výmere 537 
m2 ako súčasť budúceho pešieho koridoru. Nakoľko však nebola uzatvorená prípravná zmluva 
(zmluva o budúcej zmluve), v situácii, keď už ISTROFINAL, a.s. tento pozemok nevlastní, 
nemá mesto možnosť ani právny nárok tento pozemok získať. V zmysle citovaného uznesenia 
išlo len o prejavenie záujmu mesta. ISTROFINAL  a. s. bol v dobrej viere o tom, že zo strany 
mesta je možné uvedenú zmluvu podpísať.  

- Na umiestnenie uvedenej stavby bolo vydané aj riadne územné rozhodnutie, pričom 
umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom.  

- Prípadné neschválenie nového uznesenia výlučne na odpredaj by malo za následok tieto riziká: 
a/   Zastavenie katastrálneho konania 

             b/    Povinnosť mesta vrátiť dohodnutú kúpnu cenu 43 306,91 €, ktorú už prijalo a ktorá je  
                    súčasťou príjmovej časti jeho rozpočtu, čo by v prvom rade znamenalo povinnosť mesta  
                    zasiahnuť do rozpočtu na r. 2011 rozpočtovým opatrením a nájsť uvedenú kúpnu cenu  
                  v príjmovej časti a paralelne znížiť o túto sumu výdavkovú časť.  
             c/   Mesto by týmto krokom aj tak nemalo možnosť získať parc. č. 1472/467 o výmere 537 m2  
                  ako súčasť budúceho pešieho koridoru 
             d/   ISTROFINAL, a.s. by sa mohol domáhať od mesta náhrady škody, nakoľko kúpnu zmluvu  
                   uzavrel v dobrej viere, pričom očakával, že zmluva bude uzavretá a získa tak pozemok  
                 potrebný pre dobudovanie svojho zámeru vybudovať polyfunkčný objekt, ktorý má  
                 financovaný za určitých podmienok tretím subjektom (banka) 
             e/   Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 101/2010 bol schválený ďalší odpredaj  
                   pozemku mesta parc. č. KN-C 1472/537 – zastavaná plocha o výmere 362 m2 v kat. úz.  
                 Závodie, ktorá logicky a priestorovo nadväzuje na pozemok parc. č. KN-C 1472/466,  
                   zast.pl. o výmere 1286 m2, ktorý ISTROFINAL, a.s. na základe uzavretej kúpnej zmluvy  
                   odkúpil. Ide o akúsi vonkajšiu obrubu tohto pozemku, pričom spoločnosť ISTROFINAL  
                 a.s. má samozrejme vo vlastníctve aj pozemok pod plánovanou samotnou stavbou. 
 
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva s poukázaním na vyššie uvedené fakty a 
dôvody najmä v tom, že ide o jediný účinný spôsob ako pokračovať v prerušenom 
katastrálnom konaní na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Iný postup z hľadiska ochrany 
mesta ako zmluvnej strany nie je možný.   
 
Komisia územného plánovania a výstavby žiada vyjadrenie odboru právneho 
a majetkového, či cena pozemku pri odpredaji spoločnosti Istrofinal a. s. bola primeraná 
trhovým cenám v čase predaja.  
Vyjadrenie : Cena bola aj na základe uvedeného uznesenia dohodnutá na základe znaleckého 
posudku o určení všeobecnej hodnoty pozemku. Pri vypracovaní znaleckého posudku znalci 
postupujú podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti. Všeobecná hodnota nehnuteľností je výsledná 
objektivizovaná hodnota majetku, ktorá je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej ceny 
hodnoteného majetku ku dňu ohodnotenia v danom mieste a čase, ktorú by tento mal 
dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj 
predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že  
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cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Je teda možné konštatovať, že cena 
znalcom určená bola primeraná trhovým cenám v čase predaja  
 
Finančná komisia so zmenou uznesenia a následným odpredajom súhlasí.  
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu zrušenie pôvodného uznesenia a jeho 
nahradenie novým uznesením.  
 
2/  
 
Národná diaľničná spoločnosť a. s., so sídlom Mlynské Nivy 45 Bratislava, IČO : 
35 919 001 (v zast. GEODET  REAL Daxnerova 2636/9 Žilina) požiadala o odpredaj 
nasledovných dielov pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 36315583-027-S007 v k.ú. 
Považský Chlmec pre stavbu diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto.  
Ide o diely z pôvodnej parc.č.KN-E 2390/1 (diely 3, 4,5) v zmysle GP v úseku nábrežia rieky 
Kysuca, od premostenia Bytčianskej ulice Považského Chlmca v pokračovaní v súbehu 
s ulicou Pri Kysuci (Pov.Chlmec) po ukončenie ulice Vysoká. Dané územie predstavuje 
v zmysle urbanizácie Slovenska plošnú rezervu pre smerové vedenie diaľničného koridoru 
ako časti záväzných. Územie v predmete oceňovaného ZP je v priestore kontaktu s riekou 
v jej nábreží a bude priamo súvisieť so stavbou.  
Stavba diaľnice D3, pre stavbu ktorej sa navrhuje odpredaj je dôležitou súčasťou diaľničnej 
siete Slovenska a v k. ú. Žilina dôležitou nadradenou komunikáciou, ktorej realizáciou sa 
čiastočne uľahčí zložitá dopravná situácia na základnej komunikačnej kostre mesta Žilina.  
 
 

 LV 
Pôvodná 
parcela 
KN E 

Pôvodná 
parcela 
KN C 

Diel 
podľa 
GP 

GP               Zo dňa 
Výmera 
dielu 
[m2] 

Nové 
KN-C 

Hodnota 
pozemku 
podľa 
ZP 
[€/m2] 

Spoluvlast. 
podiel 

Výlučný 
vlastník 

Podiel 
[m2/diel] 

Cena za 
podiel [€] 

Druh 
pozemku 

1 1557 2390/1       - 3 027/07 16.2.2007 220 2390/8 20.4342 - 1/1 220,0000 4 495,5240 ost.plocha 

2 1557 2390/1       - 4 027/07 16.2.2007 20 2390/9 20.4342 - 1/1 20,0000 408,6840 ost.plocha 

3 1557 2390/1       - 5 027/07 16.2.2007 238 2390/10 20.4342 - 1/1 238,0000 4 863,3396 ost.plocha 

 Spolu: 9 767,55  
 
Kúpna cena bola stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 137/08 zo dňa 20.08.2008 znalca 
Ing. Stanislava Lasicu  po navýšení  vo výške  11 721,06 €.  
 
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
Odbor stavebný, odd. architekta mesta Žilina s uzatvorením kúpnej zmluvy na odpredaj 
dielov pozemkov súhlasí.   
 
Komisia územného plánovania a výstavby súhlasí s odpredajom, avšak p. Smikoňová (VO č. 
8) žiada, aby finančné prostriedky získané z predaja nehnuteľností v k. ú. Pov.Chlmce boli 
použité na výkup pozemku pre verejné účely – námestie v k. ú. Považský Chlmec.  
 
Finančná komisia s odpredajom dielov pozemkov súhlasí.  
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Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu odpredaj dielov pozemkov za cenu 
určenú znaleckým posudkom vo výške 11 721,06 €, pričom nesúhlasí s návrhom poslankyne 
p. Smikoňovej.   
 
3/  
 
Miroslav Rosner, bytom Bagarova 1489/36 Žilina, požiadal o odpredaj dielov „1 a 2“ 
v zmysle geometrického plánu č. 37/2011,  a to parc.č.KN-C 3006/5, záhrada o výmere 159 
m2 a parc.č.KN-C 5817/3, zast.pl. o výmere 36 m2  v k. ú. Žilina, časť Rosinky. Svoju žiadosť 
odôvodňuje tým, že ide o majetko-právne vysporiadanie vlastníctva, nakoľko pozemok 
o ktorý žiada, parc.č.KN-C 5817/3  je oplotený v celku s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
žiadateľa parc.č.KN-C 3005/2, 3005/3 a parc.č.KN-C 3005/1 kde má postavený rodinný dom 
č. s. 1489.  
Parc.č.KN-C 3006/5, záhrada  je za plotom žiadateľa a od roku 1986 je nevyužívaná a  
zarastená vysokými trávami. 
 
Prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
Odbor stavebný, odd. architekta mesta Žilina s odpredajom pozemkov súhlasí.  
 
Komisia územného plánovania a výstavby súhlasí s odpredajom.  
 
Finančná komisia súhlasí s odpredajom.  
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu určenú znaleckým posudkom. 
Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.  
 
4/  
 
Ing. Miloš Habánik, bytom Festivalová 2842/18 Žilina, požiadal o odpredaj časti pozemkov 
parc.č.KN-C 4699/43, ostat.pl. o výmere cca 60 m2 a parc.č.KN-C 4699/10, ostat.pl. o výmere 
cca 45 m2 v k. ú. Žilina, ul. Festivalová, za účelom postavenia garáže pri svojom rodinnom 
dome. Žiadateľ spolu s manželkou sú vlastníkmi priamo naväzujúcich pozemkov parc.č.KN-
C 4698/3 na ktorom majú postavený svoj rodinný dom č. s. 2842. Ďalej sú vlastníkmi 
pozemkov parc.č.KN-C 4698/7 a parc.č.KN-C 4699/45 v k. ú. Žilina.  
Predávanými časťami pozemkov na šírku parcely 4698/7 vo vlastníctve žiadateľa sa vytvorí 
ucelený pozemok so zabezpečeným spoločným prístupom ku rodinnému domu žiadateľa 
a k rodinnému domu na parc.č.KN-C 4698/6, čo predstavuje hlavný rozdiel oproti 
predchádzajúcim žiadostiam, kde vytvorenie ucelenej parcely absentovalo.  
 
Prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
Odbor stavebný, odd. architekta mesta Žilina s odpredajom častí pozemkov súhlasí.  
 
Komisia územného plánovania a výstavby súhlasí s odpredajom.  
 
Finančná komisia súhlasí s odpredajom.  
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Mestská rada odporúča  mestskému zastupiteľstvu za cenu určenú znaleckým posudkom. 
Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.  
 
5/  
 
MIRAGE  SHOPPING  CENTER, a. s.  so sídlom Framborská 12 Žilina, IČO : 44 547 331 
požiadal o odpredaj nasledovných pozemkov v k. ú. Žilina :  
parc.č.KN-C 5747/3, zast.pl. o výmere 170 m2 

parc.č.KN-C 5748/3, zast.pl. o výmere 2 m2 
parc.č.KN-C 5749/12, zast.pl. o výmere 52 m2 
parc.č.KN-C 5750/3, zast.pl. o výmere 124 m2 
parc.č.KN-C 5750/9, zast.pl. o výmere 161 m2  v zmysle GP 69/2010.  
Žiadatelia žiadajú odpredaj uvedených pozemkov z dôvodu, že stavba OC MIRAGE je 
postavená na vyššie uvedených a špecifikovaných pozemkoch, t.j. tieto pozemky sú zastavané 
stavbou OC MIRAGE. Predmetné pozemky doteraz nájomca užíval na základe nájomnej 
zmluvy č. 300/právne/2008 zo dňa 01.10.2008  a dodatkov č. 1 a 2, účelom ktorej bolo 
prenechanie časti nehnuteľností na vykonávanie stavených práce pre „Obchodné centrum 
HRAD“. Preto navrhovaným odpredajom dôjde k definitívnemu majetkovoprávnemu 
vysporiadaniu pozemkov pod stavbou OC MIRAGE.  
 
Odbor stavebný, odd. architekta mesta Žilina s odpredajom  pozemkov súhlasí.  
 
Komisia územného plánovania a výstavby súhlasí s odpredajom  
 
Finančná komisia s odpredajom pozemkov súhlasí, avšak odporúča odpredaj 
nehnuteľností za trhovú cenu obvyklú v tejto lokalite s poukazom na to, že ide o stavbu nad 
rámec stavebného povolenia.  
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu odpredaj pozemkov za cenu určenú 
znaleckým posudkom, avšak  ich ocenenie by malo zodpovedať stavu pred ich zastavaním. 
Celková  cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.  
 
6/  
 
MŠK Žilina, a. s., Športová 9 Žilina, IČO : 36 419 320, požiadala o odpredaj budovy č. s. 
567 (západná tribúna) postavená na pozemku parc.č.KN-C 3237/3, zast.pl. v k. ú. Žilina – bez 
uvedeného pozemku. Uvedený objekt tvorí súčasť hlavného mestského futbalového štadióna 
situovaného v priestore medzi ľavým brehom rieky Váh, dopravným ťahom „Ľavobrežná“ 
a miestnou komunikáciou Uhoľná, resp. železničnou traťou smer Žilina-Bratislava.  Objekt je 
prístupný z ul. Športová. Okolitú zástavbu tvoria v prevažnej miere objekty využívané pre 
športovanie, ubytovanie a prevádzkové objekty.  
Uvedená stavba je nepodpivničený trojpodlažný objekt prestrešený visutou oceľovou 
konštrukciou, situovaný na pozemku parc.č.KN-C 3237/3 v k. ú. Žilina, ktorý tvorí súčasť 
futbalového štadióna. Jedná sa o atypickú jednoúčelovú stavbu, ktorej tvar, členenie 
a využívanie jednotlivých podlaží je jednoznačne dané účelom jej využitia. Stavba bola 
postavená po etapách v dvoch časovo rozdielnych obdobiach, a to ako pôvodná stavba v roku 
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1940 tvorí strednú časť objektu tribúny, ku ktorej boli v roku 1952 obojstranne pristavené 
identické bočné prístavby.  
Západná tribúna (stará pôvodná časť) je majetkom Mesta Žilina, ktorú  mesto bezplatne 
nadobudlo od  bývalého  ŠK Žilina.  Doposiaľ  bola v dlhodobom  prenájme   MŠK  Žilina,  a. 
s.Zmluvným  dodatkom  bolo  dohodnuté  právo  nájomcu  realizovať technické  zhodnotenie 
na  predmete  nájmu  zo  svojich  zdrojov,  ktoré  bude už  majetkom  nájomcu.  Preto v roku 
 2007  prešla  západná tribúna  zásadnou  rekonštrukciou,  ktorá  jej  dala  úplne novú  tvár.  
Dostala nové zastrešenie, bola predĺžená až k ihrisku, boli vytvorené nové miesta na sedenie, 
pre TV kamery, press,  VIPP lóže  atď. V období  rokov  2007 – 2009  prešiel  štadión  MŠK  
celkovou modernizáciou, t.j. aj severná, južná a východná tribúna.    
 
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa.  

 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty uvedenej nehnuteľnosti bol vypracovaný znalecký 
posudok č. 33/2011 Ing. Igora Brezianskeho v celkovej výške 119 000,– € + faktúra za 
vypracovanie znaleckého posudku, ktorá predstavuje 1 380,– €. Celková výška predstavuje 
120 380,– €.    
 
Komisia územného plánovania a výstavby s odpredajom súhlasí.  
 
Finančná komisia s odpredajom nesúhlasí.  
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu odpredaj nehnuteľnosti za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 120 380,–  €.  
 
7/  
 
Rímskokatolícka cirkev, žilinská diecéza, Mariánske námestie 23 Žilina, IČO: 42063043, 
požiadala o dlhodobý prenájom – 15 rokov časti nehnuteľnosti parc.č.KN-C 554, ostat.pl. 
o výmere cca 40 m2  v k. ú. Žilina, ul. Zaymusova. Svoju žiadosť odôvodňujú nasledovne :  
Uznesením MZ č. 23/2010 zo dňa 15.02.2010 boli žiadateľovi odsúhlasené na dlhodobý 
prenájom v trvaní 15 rokov na pozemky parc.č.KN 555 a 557 v k. ú. Žilina za cenu 1,– 
€/ročne, obidve zastavané budovou CZŠ Romualda Zaymusa. V zmysle uvedeného uznesenia 
bola vyhotovená NZ č. 80/právne/2010.  
Riaditeľstvo CZŠ Romualda Zaymusa v Žilina sa rozhodlo riešiť nevyhovujúci stav 
vstupného vestibulu, ktorý v súčasnej dobe nevyhovuje príchodu a odchodu žiakov zo školy 
a školského klubu detí a plánuje jeho rozšírenie.  Prístavbu vestibulu chcú realizovať súbežne 
so súčasne prebiehajúcou realizáciou stavby :  „Modernizácia a stavebné úpravy CZŠ“ 
z finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, ktorá  rieši zateplenie objektov, skultúrnenie hygienických zariadení, 
bezbariérovosť a celkový vzhľad školy nachádzajúcej sa v centrálnej časti mesta Žilina.   
Vzhľadom na uvedené preto navrhuje uzavrieť dodatok k vyššie uvedenej nájomnej zmluve, 
ktorý sa do zmluvy zakomponuje aj spomínaná nová časť predmetu nájmu.  
 
Prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
Odbor stavebný, odd. architekta mesta Žilina s prenájmom časti pozemku súhlasí.  
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Komisia územného plánovania a výstavby s dlhodobým prenájmom súhlasí.  
 
Finančná komisia s dlhodobým prenájmom súhlasí.  
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu odsúhlasiť dlhodobý prenájom časti 
pozemku.  
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