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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 20.04.2016 

 

 

Dňa 20.04.2016 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie dopravy 

a komunálnych služieb. Na zasadnutí bolo prítomných 8 členov komisie, 3 členovia komisie 

boli ospravedlnení. Komisia bola uznášania schopná. Okrem toho sa zasadnutia zúčastnili  

Ing. Peter Rolko (vedúci odboru dopravy), Ing. Jozef Oswald (vedúci stavebného odboru), 

Ing. Karol Krutek (vedúci odboru ekonomického), JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru 

právneho a majetkového), Ing. Miroslav Sokol (predkladateľ materiálu) a Ing. Eduard Hulín 

(generálny riaditeľ Žilinských komunikácii, a.s.). Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu 

č. 1 Zápisnice zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb (ďalej len „zápisnica“). 

 

Schválený program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

3. Zhodnotenie zimnej údržby komunikácii so zástupcom Žilinských komunikácii, a.s. 

4. Zadanie pre ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ŽILINA – ŽILINSKÁ UNIVERZITA 

5. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) 

6. Areál Žilinského športu, Komplexná analýza projektu 

7. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku MHD v Žiline 

spoločnosťou DPMŽ a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ 

sumárne za I.-IV. kvartál 2015 

8. Bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých Žilinčanov v meste Žilina 

9. Záver 

 

K bodu 1 

Predseda komisie privítal členov komisie a ostatných zúčastnených a dal hlasovať 

o navrhnutom programe zasadnutia s možnosťou zmeny poradia prerokovania jednotlivých 

bodov a s doplnením materiálu s názvom „Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Žiline“ do programu rokovania. Takto upravený program 

zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený. 

za:     6 proti:     0 zdržalo sa:     0

Mgr. Branislav Delinčák

Jozef  Badžgoň

Ing. Ján Pažický

Ing. Ľubomír Mateček

MUDr. Robert Ficek

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

výsledok hlasovania

 

K bodu 2 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Návrh na zmenu Zásad 

odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline“. S obsahom tohto materiálu 

prítomných oboznámil Ing. Miroslav Sokol (poslanec MZ v Žiline). K tomuto bodu sa 
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otvorila všeobecná diskusia, v ktorej vystúpili viacerí členovia komisie. Pán poslanec 

Delinčák vyjadril nesúhlas so zvýšením odmien poslancov mestského zastupiteľstva. Uviedol, 

že finančné prostriedky, ktoré budú vynaložené na zvýšenie odmien poslancov, mohli byť 

použité na iné veci, ktoré by slúžili všetkým obyvateľom mesta (napr. na vytvorenie nových 

priechodov pre chodcov a pod.). Naopak pán poslanec Pažický vyjadril tomuto materiálu 

podporu, nakoľko podľa neho poslanci svojej poslaneckej činnosti venujú mnoho času 

a odmena za ňu je v súčasnosti veľmi nízka. Po skončení diskusie dal predseda komisie 

hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným 

výsledkom: 

za:     5 proti:     1 zdržalo sa:     1

Jozef  Badžgoň Mgr. Branislav Delinčák Ing. Ľubomír Mateček

Ing. Ján Pažický

MUDr. Robert Ficek

Ing. Ján Barienčík, PhD.

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

výsledok hlasovania

 

K bodu 3 

V tomto bode dal predseda komisie slovo pozvanému generálnemu riaditeľovi spoločnosti 

Žilinské komunikácie, a.s., Ing. Eduardovi Hulínovi, ktorý prítomných oboznámil s 

problematikou a fungovania zimnej údržby komunikácií v správe Mesta Žilina. Informoval 

prítomných poslancov o tom, že Žilinské komunikácie v spolupráci s Mestom Žilina 

pripravujú každoročne Operačný plán zimnej údržby, ktorým sa zimná údržba na území mesta 

riadi. Spomenul, že počas obdobia zimnej údržby funguje non-stop služba na dispečingu 

Žilinských komunikácii, kde je možné hlásiť problémy so zjazdnosťou komunikácii.  Pán 

riaditeľ ďalej prezentoval štatistický prehľad o finančných nákladoch na tohtoročnú zimnú 

údržbu a o spotrebe posypového materiálu. Uviedol, že počas tohtoročnej zimnej sezóny 

neevidujú žiadnu dopravnú nehodu, ktorá by vznikla z dôvodu nedostatočnej údržby 

komunikácii. Následne sa otvorila všeobecná diskusia k tejto problematike. Pána Ing. 

Barienčík upozornil na to, že v niektorých prípadoch by sa mala venovať väčšia pozornosť 

zastávkam MHD, nakoľko nahrnutý sneh sťažuje ľuďom nastupovanie do autobusov a 

trolejbusov. Na to Ing. Hulín reagoval tým, že o žiadnych podobných problémoch nevedel 

a v prípade, že sa vyskytnú v budúcnosti, je potrebné ich okamžite nahlásiť a budú sa riešiť. 

Členovia komisie sa zhodli na tom, že diskusia o zimnej údržbe by bola efektívnejšia 

v zimnom období, kedy vznikajú konkrétne problémy, ktoré by sa dali operatívne riešiť. 

K tomu Ing. Hulín, že rád príjme pozvanie aj na ďalšie zasadnutia komisie. Členovia komisie 

zobrali informácie o zimnej údržbe na vedomie a dohodli sa na tom, že pána riaditeľa 

Žilinských komunikácii opäť pozvú na zasadnutie komisie niekedy v januári, počas 

prebiehajúcej zimnej sezóny. Predseda komisie poďakoval Ing. Hulínovi za účasť a 

poskytnuté informácie. 

K bodu 4 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Zadanie pre ÚZEMNÝ 

PLÁN ZÓNY ŽILINA – ŽILINSKÁ UNIVERZITA“. S obsahom tohto materiálu prítomných 

oboznámil Ing. Jozef Oswald (vedúci stavebného odboru). K tomuto bodu nemali členovia 
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komisie vážnejšie výhrady, a tak dal predseda komisie po krátkej diskusii hlasovať o návrhu 

na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     1

Mgr. Branislav Delinčák Jozef  Badžgoň

Ing. Ján Pažický

MUDr. Robert Ficek

Ing. Ján Barienčík, PhD.

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Ing. Ľubomír Mateček

MUDr. Peter Bačinský

výsledok hlasovania

 

K bodu 5 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Nakladanie s majetkom 

(kúpa, odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie vecného bremena)“. S obsahom 

tohto materiálu prítomných v krátkosti oboznámil JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru 

právneho a majetkového). Ani k tomuto bodu nemali členovia komisie vážnejšie výhrady, a 

tak dal predseda komisie po krátkej diskusii hlasovať o materiály ako celku. Členovia komisie 

o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     1

Mgr. Branislav Delinčák Jozef  Badžgoň

Ing. Ján Pažický

MUDr. Robert Ficek

Ing. Ján Barienčík, PhD.

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Ing. Ľubomír Mateček

MUDr. Peter Bačinský

výsledok hlasovania

 

K bodu 6 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Areál Žilinského športu, 

Komplexná analýza projektu“. S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil Ing. Karol 

Krutek (vedúci odboru ekonomického). K tomuto bodu sa otvorila všeobecná diskusia. Pán 

poslanec Badžgoň a pán poslanec Bačinský sa vyjadrili v tom zmysle, že by bolo lepšie 

dobudovať rozpracované športoviská ako začať budovať nové. Konkrétne uviedli 

nedostavaný športový areál na Karpatskej a tiež spomenuli rekonštrukciu športovej haly na 

Bôriku. K tomu Ing. Krutek uviedol, že nimi spomenuté športoviská sú v súkromnom 

vlastníctve a Mesto Žilina nemá možnosť ich ovplyvniť, nakoľko dohoda s vlastníkmi je 

vysoko nepravdepodobná. Pán Ing. Mateček upozornil aj na to, že pokiaľ by sa malo 

dopravné napojenie navrhnutého Areálu Žilinského športu realizovať pomocou premostenia 

Váhu, investíciu by to výrazne predražilo a z jeho pohľadu by v takom prípade bola pre Mesto 

Žilina z finančného hľadiska neúnosná.  
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Predseda komisie dal po skončení diskusie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie 

o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     1

Mgr. Branislav Delinčák Jozef  Badžgoň

Ing. Ján Pažický

MUDr. Robert Ficek

Ing. Ján Barienčík, PhD.

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Ing. Ľubomír Mateček

MUDr. Peter Bačinský

výsledok hlasovania

 

K bodu 7 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Vyúčtovanie príspevku z 

výkonov vo verejnom záujme na prevádzku MHD v Žiline spoločnosťou DPMŽ a 

Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za I.-IV. kvartál 2015“. 

S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil Ing. Ján Barienčík, PhD. (riaditeľ DPMŽ). 

K tomuto bodu nemali členovia komisie výhrady, a tak dal predseda komisie po krátkej 

diskusii hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným 

výsledkom: 

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     1

Mgr. Branislav Delinčák MUDr. Peter Bačinský

Ing. Ján Pažický

MUDr. Robert Ficek

Ing. Ján Barienčík, PhD.

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Ing. Ľubomír Mateček

Jozef  Badžgoň

výsledok hlasovania

 

K bodu 8 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Bezplatná mestská 

hromadná doprava pre všetkých Žilinčanov v meste Žilina“. Rovnako aj s týmto materiálom 

prítomných oboznámil Ing. Ján Barienčík, PhD. (riaditeľ DPMŽ). K tomuto bodu sa otvorila 

všeobecná diskusia. Pán poslanec Badžgoň a pán poslanec Bačinský sú proti zavedeniu 

bezplatnej MHD, nakoľko je to finančne náročné a podľa ich názoru to neprinesie 

požadovaný efekt. Pán Ing. Mateček podporuje maximálnu preferenciu MHD a tým je aj 

zavedenie bezplatnej MHD, avšak domnieva sa, že treba začať najskôr technickou 

preferenciou aby projekt bezplatnej MHD nezlyhal. Na to reagoval Ing. Barienčík slovami, že 

technická preferencia už postupne prebieha. Prof. Gnap tiež vyjadril názor, že najskôr je treba 

zvýšiť kvalitu MHD aby bezplatná MHD naozaj motivovala ľudí využívať MHD a nie 

individuálnu dopravu. Pán poslanec Pažický uviedol, že by bolo možno dobré zaviesť 

bezplatnú MHD, ale nie pre všetkých, ale len pre vybrané skupiny (študenti, dôchodcovia 



5/5 

 

a pod.). Predseda komisie dal po skončení diskusie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia 

komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     3 proti:     2 zdržalo sa:     3

MUDr. Robert Ficek MUDr. Peter Bačinský prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Ing. Ján Barienčík, PhD. Jozef  Badžgoň Ing. Ján Pažický

Ing. Ľubomír Mateček Mgr. Branislav Delinčák

výsledok hlasovania

 

K bodu 9 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

V Žiline dňa 22.04.2016 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Branislav Delinčák, v. r. 

predseda komisie dopravy a komunálnych služieb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 



zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, konaného dňa 20.04.2016 

 

 

 

 

Uznesenie č. 8/2016 

k materiálu s názvom „návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

 

1. návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

s účinnosťou od 01.6.2016 nasledovne: 

 

1.1 v čl. 2, ods. 1 sa ruší slovné spojenie “200,-€“ a nahrádza sa slovami 

“minimálnej mzdy v národnom hospodárstve SR“. 

1.2 v čl. 2, ods. 2 sa ruší slovné spojenie “50%“ a nahrádza sa slovným spojením 

“20%“. 

1.3 v čl. 3, ods. 2 sa ruší slovné spojenie “50%“ a nahrádza sa slovným spojením 

“80%“.  

1.4 v čl. 4, ods. 3 sa ruší slovné spojenie “50%“ a nahrádza sa slovným spojením 

“80%“.   

1.5 v čl. 4, ods. 3 sa na koniec odseku pridávajú vety: „Člen a sekretár 

ospravedlňujú svoju neúčasť predsedovi komisie mestského zastupiteľstva. 

Plná výška odmeny predsedu komisie patrí členovi komisie - poslancovi, ktorý 

zastupuje predsedu komisie v prípade jeho neprítomnosti. V takomto prípade 

mu už odmena člena nepatrí.“ 

1.6 v čl. 4, ods. 5 sa vkladá nová druhá veta v znení: „ V prípade neúčasti v jednej 

komisii sa pre účel vyplatenia odmeny berie do úvahy účasť v tej komisii, 

v ktorej sa zúčastnil.“ 

1.7 v čl. 9, ods. 2 sa v druhej vete vkladá za slovo „odmena“ slovné spojenie: 

„podľa čl. 2,3,4 a 5“ 

 

 

Uznesenie č. 9/2016 

k materiálu s názvom „Zadanie pre ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ŽILINA – ŽILINSKÁ 

UNIVERZITA“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. konštatuje, že 

 

 Zadanie pre Územný plán zóny Žilina – Žilinská univerzita bolo po dobu viac ako 

30 dní zverejnené spôsobom v meste obvyklým a prerokované s orgánmi štátnej 

správy, samosprávy, právnickými osobami, fyzickými osobami a vlastníkmi 

pozemkov v súlade s ustanovením § 20 Stavebného zákona. 

 Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy 

a právnických osôb sú zapracované v dopracovanom Zadaní pre Územný plán 



 

 

zóny Žilina – Žilinská univerzita, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci 

spracovania Návrhu územnoplánovacej dokumentácie. 

 Verejnosť, fyzické osoby a ani vlastníci pozemkov nevzniesli k prerokovanému 

návrhu Zadania pre Územný plán zóny Žilina – Žilinská univerzita pripomienky 

ani námietky. 

 

II. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. Zadanie pre Územný plán zóny Žilina – Žilinská univerzita podľa ustanovenia 

§20, ods.7, písm. c) stavebného zákona. 

 

 

Uznesenie č. 10/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 1“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. výsledok vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže -  prenájom obslužno-

technického objektu v Lesoparku Chrasť, súp. č. 8398, ktorý  sa nachádza na 

pozemku  KN-C 4958/5  v kat. úz. Žilina o rozlohe 393m² vybranému 

uchádzačovi WHITE ONION s.r.o., Bytčická 2, 011 06 Žilina, IČO: 44 355 

891 v zastúpení Ing. Michalom Blahom. 

 

 

Uznesenie č. 11/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 2“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. výsledok vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže -  prenájom nebytového 

priestoru o rozlohe 85,26m² budovy koncovej stanice, ktorá sa nachádza na 

pozemku KN-C 7878/9 v kat. úz. Žilina, ul. Vysokoškolákov (vlčince III – 

bývalé pohostinstvo JAMA) jedinému uchádzačovi Miriam Siráňovej, Veľký 

Čepčín 23, Turčianske Teplice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 12/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 3“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc.  č. KN-C  994/11, zast. 

pl. o výmere 21 m
2  

v k. ú. Žilina pod existujúcou stavbou garáže vo vlastníctve 

žiadateľky a jeho odpredaj p. Blažene Bubernákovej, bytom Závodská cesta 

3740/60 Žilina, za cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou v zmysle 

uznesenia 9/2013 MZ vo výške 53 €/m
2
, čo predstavuje celkovú výšku 1 113 €. 

Pozemok sa odpredáva v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 

138/1991 Zb., ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa. 

 

Uznesenie č. 13/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 4“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc.  č. KN-C  994/17, zast. 

pl. o výmere 21 m
2  

v k. ú. Žilina pod existujúcou stavbou garáže vo vlastníctve 

žiadateľky a jeho odpredaj p. Štefanovi Ftáčekovi s manž. Martinou 

Ftáčkovou, obaja bytom Lutiše 210, za cenu stanovenú metodickou pomôckou 

schválenou v zmysle uznesenia 9/2013 MZ vo výške 53 €/m
2
, čo predstavuje 

celkovú výšku 1 113 €. Pozemok sa odpredáva v súlade s ustanovením § 9a 

ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb., ako pozemok zastavaný stavbou vo 

vlastníctve žiadateľa. 

 

Uznesenie č. 14/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 5“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

II. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. odkúpenie pozemkov a to:  parc. č. KN-C 1711/120, orná pôda o výmere 13 m
2 
 

a parc. č. KN-C 1900/17, zast. pl. o výmere 31 m
2
 v zmysle geometrického 

plánu 35/2016 v k. ú. Považský Chlmec od spoločnosti S.O.H., s.r.o., so sídlom 

Bytčianska 132 Žilina, IČO: 31 585 248 za cenu 18 €/m
2
, čo predstavuje 

celkovú čiastku 792 €, za účelom vybudovania stavby chodníka v k. ú. 

Považský Chlmec. Zároveň sa pre spoločnosť S.O.H. s.r.o., zriadi vecné 

bremeno „in rem“ na parc. č. KN-C 1900/3 v k. ú. Považský Chlmec, 

spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena umožniť právo 

prechodu a prejazdu na parc. č. KN-C 1906/5 v k. ú. Považský Chlmec. 



 

 

2. odkúpenie pozemkov a to : parc. č. KN-C 1900/18, zast. pl. o výmere 15 m
2 
 

a parc. č. KN-C 1900/19, zast. pl. o výmere 16 m
2
 v zmysle geometrického 

plánu 36/2016 v k. ú. Považský Chlmec od spoločnosti OLAS, s. r. o., so 

sídlom Bytčianska 132 Žilina, IČO: 36 394 653 za cenu 18 €/m
2
, čo 

predstavuje celkovú čiastku 558 €, za účelom vybudovania stavby chodníka 

v k. ú. Považský Chlmec. 

 

 

Uznesenie č. 15/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 6“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 1382/385, tr.tráv.p. o výmere 49 m
2 
 

v zmysle geometrického plánu 42/2016 v k. ú. Žilina od FINAL – CD spol. s r. 

o., so sídlom Škultétyho 43718 Partizánske, IČO: 31 432 484  za cenu 1 €, za 

účelom vybudovania chodníka na ul. Obvodová v k. ú. Žilina, 

2. odkúpenie pozemkov a to:  parc. č. KN-C 1382/386, zast. pl. o výmere 47 m
2
, 

parc. č. KN-C 1382/387, zast. pl. o výmere 9 m
2 

, parc. č. KN-C 1382/388, 

zast. pl. o výmere 3 m
2
 a parc. č. KN-C 1382/389, zast. pl. o výmere 3 m

2
 v k. 

ú. Žilina v zmysle geometrického plánu 43/2016  v k. ú. Žilina od p. Daniela 

Záhoru, bytom Bysterecká 2066/15 Dolný Kubín, za účelom vybudovania 

chodníka za cenu 93 €/m
2
, čo predstavuje celkovú čiastku 5 766 €. 

 

 

Uznesenie č. 16/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 7“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného 

bremena Ing. Martina Pitoňáka, Phd., bytom Ústecko-Orlická 2345/6 Poprad, 

ako vlastníka nehnuteľnosti parc. č. KN-C 465/5 v k. ú. Bytčica spočívajúceho 

v práve prechodu pešo, ako aj prejazdu motorovými vozidlami cez 

novovytvorené  pozemky v zmysle geometrického plánu 43432611-118/2015 

v k. ú. Bytčica:  

parc. č. KN-C 1173/51, vodná pl. o výmere 22 m
2
 

parc. č. KN-C 1197/51, zast. pl. o výmere 14 m
2
 

parc. č. KN-C 1198/4, zast. pl. o výmere 11 m
2 

 

za jednorazovú odplatu 236,08 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého 

posudku č. 10/2016 v hodnote 100 €. 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 17/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 8“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného 

bremena Ing. Jána Masaryka, bytom Dubská cesta 1100, Kysucké Nové Mesto, 

ako vlastníka nehnuteľnosti parc. č. KN-C 465/7 v k. ú. Bytčica, spočívajúceho 

v práve prechodu pešo, ako aj prejazdu motorovými vozidlami cez 

novovytvorené pozemky v zmysle geometrického plánu 43432611-119/2015 

v k. ú. Bytčica:  

parc. č. KN-C 1173/55, vodná pl. o výmere 8 m
2
 

parc. č. KN-C 1173/56, vodná pl. o výmere 23 m
2
 

parc. č. KN-C 1197/52, zast. pl. o výmere 30 m
2
 

parc. č. KN-C 1197/53, zast. pl. o výmere 6 m
2 

 

za jednorazovú odplatu 293,98 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého 

posudku č. 10/2016 v hodnote 100 €. 

 

 

Uznesenie č. 18/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 9“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného 

bremena a to spoločnosti Hradbyt, s.r.o., so sídlom Radlinského 6 Žilina, IČO: 

36 393 100, ako vlastníka budovy č. s. 302 v k. ú. Žilina, spočívajúce 

v povinnosti strpieť umiestnenie tepelnej izolácie nad novovytvoreným 

pozemkom parc. č. KN-C 5756/2, zast.pl. o výmere 8 m
2
 v zmysle 

geometrického plánu č. 43/2015 v k. ú. Žilina za jednorazovú odplatu 114,16 €, 

ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku 12/2016 vo výške 100 €. 

 

 

Uznesenie č. 19/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 10“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. uzatvorenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena 

Stredoslovenská energetika-Distribúcia a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8 

Žilina, IČO: 36 442 151 v rámci stavby: „Žilina-Vlčince, rekonštrukcia NN 



 

 

siete – ul. Berlínska“ spočívajúce v uložení inžinierskych sietí - elektrického 

vedenia, jeho ochranného pásma a  práva prechodu a prejazdu cez pozemok 

parc. č. KN-C 7664/1 v rozsahu 27 m
2
 v zmysle geometrického plánu 

40400581-056/2015 v k. ú. Žilina za jednorazovú odplatu 165,85 €, ktorá bola 

zvýšená o hodnotu znaleckého posudku č. 11/2016 vo výške 99 €. 

 

 

Uznesenie č. 20/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 11“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 1472/15 

zast.pl. a nádvoria o výmere 380 m
2
, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, 

vedenom Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. 

Závodie a odpredaj príslušného podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Dadanova, súp. č. 3387 v Žiline, 

zapísanom na LV č. 1834, kat. úz. Závodie, a to: Martin Danišek a manželka 

Miroslava Danišková, rod. Fulierová, obaja trvale bytom Dadanova 3387/15, 

010 15 Žilina – podiel 6956/254706, Ing. Tomáš Hlinka, trvale bytom 

Dadanova  3387/15, 010 15 Žilina – podiel 6956/254706 v 1/2, Ing.  Martina 

Hlinková, rod. Turovská, trvale bytom Dadanova  3387/15, 010 15 Žilina – 

podiel 6956/254706 v 1/2, Lucia Kopčová, rod. Kopčová, trvale bytom 

Dadanova 3387/15, 010 15 Žilina – podiel 6956/254706 v 1/6, Juraj Kopča, 

trvale bytom Dadanova 3387/15, 010 15 Žilina – podiel 6956/254706 v 1/6 za 

cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a 

zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň 

§15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m
2
 a v súlade s ustanovením § 

9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., ako pozemky zastavené stavbami vo 

vlastníctve žiadateľov, 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 1472/31, 

zast.pl. o výmere 719 m
2
, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. 

Závodie na LV č. 1170 a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na 

predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. Baničova, súp. 

č. 3389 v Žiline, zapísanom na LV č. 1775, kat. úz. Závodie, a to: Roman 

Trajčík a manželka Miroslava Trajčíková, rod. Šošková, obaja trvale bytom 

Baničova 3389/7, 010 15 Žilina – podiel 8308/425344, Oliver Varhola, trvale 

bytom Baničova 3389/7, 010 15 Žilina – podiel 8308/425344 za cenu určenú 

v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 

182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň §15 

vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m
2
 a v súlade s ustanovením § 9a 

ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., ako pozemky zastavené stavbami  vo 

vlastníctve žiadateľov. 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 21/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 12“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou 

lehotou so spoločnosťou AUTOTIP s.r.o., so sídlom Podháj 2939/151 

Bratislava, IČO: 35 832 789 na prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 7740/1, 

ostat. pl. o výmere 148 m
2
 v k. ú. Žilina, za účelom zriadenia dočasného 

parkoviska pri Autoservise OPEL, DAEW č. s. 8304 v k. ú. Žilina za celkovú 

čiastku 1 185,18 €/ročne , a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb ., 

z dôvodu že žiadaný pozemok je využiteľný práve pre podnikateľské účely 

žiadateľa, ktorého prevádzka je v priamom susedstve so žiadaným pozemkom.  

V rámci prvej splátky nájmu bude uhradená faktúra za znalecký posudok č. 

17/2016 vo výške 199 €. 

 

 

Uznesenie č. 22/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 13“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. uzatvorenie zmluvy o nájme s nájomcom, RENGL Slovensko, s.r.o., Medený 

Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 877 979 , na dobu neurčitú, s 3- 

mesačnou výpovednou lehotou, na prenájom 15 ks výlepných a vývesných 

plôch (výlepné valce a vývesné tabule) vo vlastníctve Mesta Žilina za účelom 

ich správy a využitia na komerčné účely a 15 častí pozemkov vo vlastníctve 

Mesta Žilina, každá časť o výmere 1m
2
 (parcely v k.ú. Žilina: KN-C 6589/1, 

KN-C 6665/1, KN-C 6665/1, KN-C 357/1, KN-C 1945/1, KN-C 5831/2, KN-C 

2156/2, KN-C 6051/1, KN-C 6051/2, KN-C 8140/1, KN-C 6589/1, KN-C 

6589/1, KN-C 5714, KN-C 5714 a parcela v k.ú. Závodie KN-C 1472/208), za 

účelom umiestnenia výlepných a vývesných plôch vo vlastníctve nájomcu, za 

dohodnuté nájomné 10 €/1výlepné zariadenie, resp. 1 časť pozemku/rok. 

Nájomca bude zabezpečovať údržbu a opravy výlepných a vývesných plôch, 

odstraňovať nelegálny výlep z výlepných a vývesných  plôch, poskytne 

prenajímateľovi bezplatne celoročný priestor o veľkosti 2xA2 na každom 

výlepnom valci a 3x A2 na každej vývesnej tabuli (s výnimkou plôch určených 

pre výlep volebných plagátov v čase konania volieb), priestor so zľavou 30% 

z bežných cenníkových cien inštitúciám pôsobiacim na území mesta, ktorých 

hlavnou činnosťou je pravidelná organizácia kultúrnych a športových podujatí, 

o ktorých informujú programovým plagátom na mesačnej báze a to inštitúcie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ŽSK, štátne a neziskové organizácie, 

poskytne bezplatne priestor pre potreby volebných kampaní politických strán 



 

 

podľa platného VZN o podmienkach vylepovania plagátov, prenajímateľ bude 

mať pre prípad skončenia nájmu zmluvne dohodnuté predkupné právo na 

odkúpenie novovybudovaných výlepných a vývesných zariadení vo vlastníctve 

nájomcu za zostatkovú cenu a taktiež nájomca poskytne prenajímateľovi 2x 

ročne sumu 250€ na podporu kultúrnych podujatí, organizovaných 

prenajímateľom. Nájom sa schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 

Zb., ktorý spočíva v tom, že nájomca bude poskytovať prenajímateľovi vyššie 

uvedené služby. 

 

 

Uznesenie č. 23/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 14“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú, 1 rok odo dňa účinnosti zmluvy na 

nebytové priestory   a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov so spoločnosťou 

Sunrise Childcare centre s. r. o., Zástranie 116 Žilina, IČO: 47 463 023 na 

prenájom miestností v budove Základnej školy Limbová č. s. 3346 Žilina, IČO: 

37 810 880, za účelom prevádzky súkromného denného detského centra. Ide 

o nasledovné miestnosti :  

trieda o výmere:    36 m
2 

šatňa o výmere:   18 m
2 

kabinet o výmere:  18 m
2 

WC o výmere:             3,75m
2 

za  celkovú výšku 289 €/mesiac (nájomné za priestory predstavujú 189 €/mesiac 

a prevádzkové náklady 100 €/mesiac), ako prípad hodný osobitného zreteľa  

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., z dôvodu že priestory nie sú 

ZŠ Limbová využívané a tieto budú následne slúžiť detskému dennému centru, 

prevádzkovanému žiadateľom, 

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú, 4 roky odo dňa účinnosti zmluvy na 

nebytové priestory o výmere 77 m
2
 nachádzajúce sa na prízemí v ľavej časti 

budovy Materskej školy  Limbová 26, súpisné číslo 3491 na parcele číslo KN-C 

8030, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5896 m
2
 zapísaná na LV č. 1100 pre 

katastrálne územie Žilina za cenu 280,- €/mesiac + 110,- €/mesiac na náklady za 

služby poskytované s nájmom (vodné, stočné, teplo atď.) + poplatok za 

parkovanie zásahového vozidla vo výške 330,- €/rok s tým, že poplatky za odber 

elektrickej energie bude nájomca uhrádzať priamo dodávateľovi elektrickej 

energie so spoločnosťou Falck Záchranná a.s., Bačíkova 7, 040 01 Košice, IČO: 

35 900 130 za účelom prevádzkovania sídla stanice záchrannej zdravotnej služby, 

3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že  tieto budú využívané za 

účelom prevádzkovania sídla stanice záchrannej zdravotnej služby. 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 24/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 15“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 1493/68, zast. 

pl. o výmere 122 m
2
 v zmysle geometrického plánu č. 30579864-35/2015 v k. ú. 

Bytčica a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov  spoločnosti AJAM s. r. 

o., so sídlom Na stanicu 26/1 Žilina, IČO:  36 423 521  za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom č. 2/2016 v celkovej hodnote 2 290,62 € ktorá bola zvýšená 

o hodnotu znaleckého posudku vo výške 130 €, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  z dôvodu scelenia 

pozemkov a majetkovoprávneho vysporiadania v rámci areálu v k. ú. Bytčica. 

 

 

Uznesenie č. 25/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 16“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemkov v k. ú. Trnové   

parc. č. KN-E 4688/1, orná pôda o výmere 199 m
2 
 

parc. č. KN-E 4689/2, orná pôda o výmere 200 m
2  

parc. č. KN-E 4691/2, orná pôda o výmere 71 m
2  

a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov  p. Elene Daniškovej, bytom 

Dolná Trnovská 500/63 Žilina za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 3/2016 

v celkovej hodnote 6 227,10 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku 

vo výške 150 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 8 písm. e)  

zákona č. 138/1991 Zb.  z dôvodu ich majetkovoprávneho  vysporiadania, 

nakoľko tieto priamo nadväzujú na pozemky vo vlastníctve žiadateľky a ako celok 

sa nachádzajú v centre uzatvoreného bloku zástavby IBV bez akéhokoľvek 

prístupu. 

 

 

Uznesenie č. 26/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 17“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú  s 3-mesačnou výpovednou 

lehotou na pozemok pod garážou parc.č.KN-C 1245/26, zast.pl. o výmere 18 m
2
 



 

 

v k. ú. Žilina  za cenu 15,- €/m
2
/rok, čo predstavuje ročný nájom 270 €  3/5 

väčšinou všetkých poslancov s Ing. Mariánom Bielikom, bytom Fedora Rupeldta 

1283/1 Žilina z dôvodu  vysporiadania stavby garáže vo vlastníctve žiadateľa, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb a to 

z dôvodu, že  vlastník stavby nemá vysporiadanú a zapísanú stavbu na liste 

vlastníctva a pre pridelenie súpisného čísla potrebuje preukázať právny vzťah 

k pozemku pod garážou. Po pridelení súpisného čísla a jeho zapísaní na Okresnom 

úrade, odbore katastrálnom dôjde k jej odpredaju. 

 

 

Uznesenie č. 27/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 18“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 4906/286, t.tr.p. 

o výmere 420 m
2
 v zmysle geometrického plánu č. 47353210-3/2016 v k. ú. 

Žilina,  a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov do podielového 

spoluvlastníctva žiadateľov Ing. Marekovi Cangárovi, PhD., bytom Borová 

3179/21, Žilina a Ing. Martinovi Pitoňákovi, PhD., bytom Ústecko-Orlická 2345/6  

Poprad, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 7/2016 v celkovej hodnote 

4 519,80 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa  podľa  § 9a ods. 8 písm. e)  

zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadaný pozemok priamo nadväzuje na 

pozemok vo vlastníctve žiadateľov. 

 

 

 

Uznesenie č. 28/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 19“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku mesta - nebytový priestor č. 12 na prízemí, 

vchod č. 1 obytného domu súp. č. 825, postaveného na parcele parc. č. KN-C 

1967/1, zast. plochy a nádvoria, v k.ú. Žilina, na ulici M. R. Štefánika 

a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku 475/5995 a jeho bezplatnú zámenu za 

nehnuteľnosti vo vlastníctve Nadácie Krajina harmónie, so sídlom Predmestská 

24, 010 01 Žilina, IČO: 31913130,  a to: garáž súp. č. 246 na parcele parc. č. KN-

C 2423/3 spolu s parcelou parc. č. KN-C 2423/3, zast. plochy a nádvoria, 

o výmere 20 m
2
 a garáž súp. č. 4245 na parcele parc. č. KN-C 2423/2 spolu 

s parcelou parc. č. KN-C 2423/2, zast. plochy a nádvoria, o výmere 21 m
2
, všetko 

v k. ú. Žilina, evidované na LV č. 5249, 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. 



 

 

z dôvodu potreby Mesta Žilina nadobudnúť pozemky pod garážami za účelom 

výstavby plánovaného bytového domu. 

 

 

Uznesenie č. 29/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 20“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú, s 3- mesačnou výpovednou 

dobou, na časť pozemku parc. č. KN-C 3270/1, o výmere 300 m
2
 (šírka 6 m, dĺžka 

50 m), v k.ú. Žilina, označenú v prílohe materiálu, s nájomcom UniCredit Leasing 

Slovakia, a. s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978, zast. 

Ing. Jiří Matula – podpredseda predstavenstva a Ing. Lukáš Musílek – člen 

predstavenstva, za účelom prechodu a prejazdu na susednú parcelu KN-C 3270/16 

vo vlastníctve nájomcu, za nájomné 5,745 €/m
2
/rok, t. j. spolu 1.642,50 €/predmet 

nájmu/rok, 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb.  z dôvodu zabezpečenia prechodu 

a prejazdu na parcelu vo vlastníctve nájomcu, susediacu s predmetom nájmu. 

 

 

Uznesenie č. 30/2016 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – bod 21“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a jeho bezodplatnú zámenu 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov so spoločnosťou N.B.G. a. s., so sídlom Dunajská 25 

Bratislava, IČO: 35 742 607 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu majetkovo-právneho vysporiadania 

verejnoprospešných stavieb a objektov občianskej vybavenosti (miestne 

komunikácie, športový areál).  Zároveň sa na zamieňané nehnuteľnosti vo 

vlastníctve mesta Žilina okrem parc. č. KN-C 4906/151 v k. ú. Žilina zriaďuje 

vecné bremeno spočívajúce v povinnosti využívať pozemky len na účely 

vybudovania zariadení reštauračných alebo pohostinských služieb. 

 

Ide o nasledovné nehnuteľnosti :  

 

Pozemky N.B.G. a. s. v k. ú. Bytčica v zmysle  geometrického plánu  4/2014  

 

parc. č. KN-C 1404/13, zast. pl. o výmere 7 m
2
 

parc. č. KN-C 1404/14, ostat. pl. o výmere 2 302 m
2
 

parc. č. KN-C 1404/15, ostat. pl. o výmere 1 395 m
2
 

parc. č. KN-C 871/10, zast. pl. o výmere 1 467 m
2
 



 

 

parc. č. KN-C 871/11, zast. pl. o výmere 613 m
2
 

parc. č. KN-C 1016, zast. pl. o výmere 65 m
2  

 
Pozemky N.B.G. a. s. v k. ú. Bytčica v zmysle geometrického plánu 37/2015 

 

parc. č. KN-C 1173/43, vodné plochy o výmere 228 m
2
 

parc. č. KN-C 1019/3, zast. pl. o výmere 2 m
2
 

parc. č. KN-C 1173/45, vodné plochy o výmere 239 m
2
 

parc. č. KN-C 1173/44, vodné plochy o výmere 34 m
2
 

parc. č. KN-C 1173/46, vodné plochy o výmere 9 m
2
 

parc. č. KN-C 1173/47, vodné plochy o výmere 3 m
2  

 

Celková výmera pozemkov spoločnosti N.B.G. a. s. Bratislava predstavuje 6 364 m
2 

 

 

Pozemky vo vlastníctve mesta Žilina zapísané na LV č. 1100  a  8912 v  k. ú. Žilina:  

 

parc. č. KN-C 4906/151, trv.tr.p. o výmere 799 m
2
 

parc. č. KN-C 4744/1, trv.tr.p. o výmere 1 410 m
2 

 

parc. č. KN-C 4744/3, trv.tr.p. o výmere 196 m
2 

 

parc. č. KN-C 4744/7, trv.tr.p. o výmere 41 m
2 

 

parc. č. KN-C 4744/8, trv.tr.p. o výmere 52 m
2 

 

parc. č. KN-C 4744/9, trv tr.p. o výmere 13 m
2  

parc. č. KN-C 4744/10, trv.tr.p. o výmere 41 m
2 

 

 

pozemky vo vlastníctve mesta Žilina v zmysle geometrického plánu 17/2016 v k. ú. Žilina:  

 

parc. č. KN-C 4758/59, zast. pl. o výmere 175 m
2
  

parc. č. KN-C 4940/14, zast. pl. o výmere 6 m
2
 

parc. č. KN-C 7934/23, zast. pl. o výmere 61 m
2
 

 

Celková výmera pozemkov mesta Žilina predstavuje 2 794 m
2
. 

 

 

Uznesenie č. 31/2016 

k materiálu s názvom „Areál Žilinského športu, Komplexná analýza projektu“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a zobrať na 

vedomie 

 

1. Materiál tak ako je predložený vrátane jeho príloh. 

2. Zámer prípravy realizácie projektu Areálu Žilinského športu tak, ako je uvedené 

v materiáli vrátane jeho príloh. 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 32/2016 

k materiálu s názvom „Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku 

MHD v Žiline spoločnosťou DPMŽ a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ 

sumárne za I.-IV. kvartál 2015“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. vyúčtovanie príspevku objednávateľa z poskytnutých výkonov vo verejnom 

záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline vo výške                     

– 118 130,30 EUR za rok 2015 pre prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy 

a vyrovnanie uvedeného rozdielu do decembra 2018. 

 

II. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a zobrať na 

vedomie 

 

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za I. - IV. 

kvartál 2015. 

 

 

Uznesenie č. 33/2016 

k materiálu s názvom „Bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých Žilinčanov v meste 

Žilina“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. neodporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. Zmenu Tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline, ktorou sa uvádza do praxe 

bezplatná doprava v MHD v Žiline pre všetkých obyvateľov mesta Žilina, ktorí 

majú trvalý pobyt v meste Žilina a nemajú žiadny dlh voči Mestu Žilina ako aj 

Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o.. 

2. Etapy uvedenia do praxe s časovým rozložením podľa kategórie cestujúcich 

definovaných v Tarife a to v termínoch:  

a. od 1.2.2017 bezplatná doprava pre žiakov,  

b. od 1.9.2017 bezplatná doprava pre študentov,  

c. od 1.5.2018 bezplatná doprava pre všetkých Žilinčanov. 

3. zvýšenie príspevku na prevádzku MHD pre dopravcu vo výške podľa jednotlivých 

etáp: 

a. na zabezpečenie bezplatnej dopravy pre žiakov o 196 000 € / ročne.  

1. pre rok 2017 je hodnota zvýšenia príspevku určená pomerovo podľa 

počtu mesiacov od 1.2.2017 vo výške 180 000 €.  

 

 
 



 

 

b. na zabezpečenie bezplatnej dopravy pre študentov o 434 000 € / ročne.  

2. pre rok 2017 je hodnota zvýšenia príspevku určená pomerovo podľa 

počtu mesiacov od 1.9.2017 vo výške 144 000 €.  

 

c.  na zabezpečenie bezplatnej dopravy pre všetkých Žilinčanov o 1 700 000 € /  

ročne.  

3. pre rok 2018 je hodnota zvýšenia príspevku určená pomerovo podľa 

počtu mesiacov od 1.5.2018 vo výške 1 134 000 €.  

 
4. Predpokladané hodnoty zvýšenia príspevku budú upravené podľa skutočnosti a to na 

základe každoročného vyúčtovania príspevku z výkonov vo verejnom záujme na 
prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline.  

5. Postupné rozširovanie rozsahu overovania a organizácií Mesta Žilina voči ktorým sa 
bude overovať bezdlžnosť, podľa technických možností na strane Mesta ako aj 
dopravcu.  

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 22.04.2016 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Branislav Delinčák, v. r. 

predseda komisie dopravy a komunálnych služieb  


