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ZÁPISNICA č. 07/2017 

 

zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 20.novembra 2017 

 

Dňa 20. novembra 2017 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie, ktoré 

otvorila a viedol MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA,  predseda komisie životného prostredia.  

Na zasadnutí boli prítomní 4 členovia z celkového počtu 4 a komisia bola uznášania 

schopná.  

Zasadania sa zúčastnila aj verejnosť – p. Žideková. 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie životného 

prostredia.  

 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2018 

3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu 

mesta na rok 2018 – 2020 

4. Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2018 – 2020 

5. Investičný plán na roky 2018 – 2020 (Návrh) 

6. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) 

7. Návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

8. Informatívna správa o činnosti Nadácie žilinský lesopark za rok 2017 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

 

K bodu 1 

 

Predseda komisie životného prostredia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA,  privítal členov 

komisie a ostatných zúčastnených a oboznámil ich s programom komisie. Požiadal členov o ich 

doplňujúce návrhy. Návrh na doplnenie bol: 

- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu 

mesta na rok 2018 – 2020 

- Informatívna správa o činnosti Nadácie žilinský lesopark za rok 2017. 

Predseda dal hlasovať o doplnenom programe. 

 

Výsledok hlasovania:   Za: 3 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

za proti zdržal sa 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA   

Mgr. Vladimír Randa   

Mgr. Milan Chvíla   

 

Stanovisko komisie životného prostredia: 

 

Program rokovania komisie bol schválený. 

http://www.zilina.sk/userfiles/2016/mestska_rada/materialy/15MR/Navrh_uzemneho_planu_zony_Zilina-IBV-Hajik-Bradova-prilohy.zip
http://www.zilina.sk/userfiles/2016/mestska_rada/materialy/15MR/Navrh_uzemneho_planu_zony_Zilina-IBV-Hajik-Bradova-prilohy.zip
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K bodu 2 

- Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 

2018 

 

Materiál predniesla  a  prítomných informovala Mgr. Jana Brathová – vedúca Odboru 

vnútorných vecí. Na rok 2018 je naplánovaných 5 zasadnutí. 

 

Podľa predloženého materiálu  a v  lehotách schválených v zmysle rokovacieho poriadku sa 

budú komisie konať v piatok alebo pondelok. Členovia komisie sa predbežne dohodli na konaniach 

komisie  v piatok o 14,00 hod. Termín bude spresnený po schválení predloženého materiálu 

v mestskom zastupiteľstve v Žiline. 

 

Keďže členovia komisie nemali pripomienky k materiálu, predseda  komisie požiadal členov 

o predloženom materiáli hlasovať.  

 

Výsledok hlasovania:   Za:  4 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

za proti zdržal sa 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA   

Mgr. Iveta Martinková   

Mgr. Milan Chvíla   

Mgr. Vladimír Randa   

 

 

Uznesenie č.  86/2017  

 
Komisia životného prostredia Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť  

 

1. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2018 tak, ako je predložený  

 

 

K bodu 3 

- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu 

programového rozpočtu mesta na rok 2018 – 2020 

 

Materiál predniesol a  prítomných informoval Ing. Peter Miko  – hlavný kontrolór mesta. 

Upozornil, že kapitálové prostriedky v návrhu rozpočtu sú odlišné od ďalšieho predkladaného 

materiálu – Investičný plán na roky 2018 – 2020. Podľa jeho názoru by sa mal tento druhý materiál 

prepracovať a zosúladiť, aby akcie navrhnuté v rozpočte boli aj v investičnom pláne. Poukázal tiež 

na vyčlenené finančné prostriedky na projektové dokumentácie a v ďalšom období chýbajú 

vyčlenené prostriedky na realizáciu. Podľa jeho názoru by mal investičný plán odrážať návrh 

rozpočtu mesta.  

 

MUDr. Popluhár – dotazoval sa, či nemôžu byť takéto rozdiely odkomunikované medzi príslušnými  

         odbormi vopred, aby nedochádzalo k takýmto rozdielom. 

Ing. Miko – keby bol materiál predložený skôr, bol by k tomu zaujal stanovisko, ale keďže ide  

          o materiál, ktorý sa berie iba na vedomie je čas ho dopracovať podľa reálnych  
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         rozpočtovaných potrieb a považoval za potrebné poukázať na nezrovnalosti.   

 

Keďže hlavný kontrolór Ing. Miko informoval prítomných o odbornom stanovisku k návrhu na 

rozpočet a taktiež upozornil na nedostatky ďalšieho predkladaného materiálu o investíciach bolo 

potrebné prítomným vysvetliť k čomu má komisia prijať uznesenie a preto vyzval predseda komisie 

o vysvetlenie Ing. Kruteka. 

 

Ing. Krutek – vysvetlil, že Ing. Miko predkladá v súlade s legislatívou stanovisko k navrhovanému  

          rozpočtu mesta, ktoré je súhlasné a berie sa iba na vedomie. Následne sa bude  

           prejednávať návrh rozpočtu na rok 2018, ktorý sa bude schvaľovať  a informatívny  

           návrh rozpočtu na roky 2019 -2020, ktorý sa berie na vedomie. V nasledujúcom bode  

           sa bude potom prejednávať plán investícií, ktorý sa berie iba na vedomie. Rozdiel je  

           v tom, že rozpočet počíta z reálnymi financiami a plán investícií   je o požiadavkách  

           jednotlivých odborov, aj keď tieto akcie nie sú kryté financiami. Preto je potrebné,  

           aby boli tieto investície známe vopred a  keď bude možnosť čerpať nejaké prostriedky  

           napr. výzvy, fondy tak, aby boli sme na to pripravení. Verejné obstarávanie je proces,  

           ktorý je zložitý a časovo náročný a nie je možné bez plánu investícii pružne reagovať.  

          Investície na ktoré sú realne finančné prostriedky sú zakomponované v návrhu  

           rozpočtu. V návrhu investícií ešte nie sú zapracované požiadavky škôl a mestských  

          organizácií. Až čas a reálne možnosti ukážu čo z toho sa bude realizovať. 

Ing. Miko – v diskusii trval na tom, že investičný plán na roky 2018 – 2020 by sa mal prepracovať,  

         zosúladiť s reálnymi finančnými možnosťami a rozpočtom.   

 

Predseda  komisie požiadal členov o predloženom materiáli hlasovať.  

 

Výsledok hlasovania:   Za:  4 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

za proti zdržal sa 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA   

Mgr. Iveta Martinková   

Mgr. Milan Chvíla   

Mgr. Vladimír Randa   

 

Uznesenie č.  87/2017  

Komisia životného prostredia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom 

zasadnutí 

 

I. Zobrať na vedomie   

       

1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu programového 

rozpočtu mesta Žilina na roky 2018 - 2020. 

 

K bodu 4 

 

- Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2018 – 2020 

 

Materiál predniesol a  prítomných informoval Ing. Karol Krutek – vedúci odboru 

ekonomického. Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný.  
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Mgr. Martinková – pýtala sa, či sú v rozpočte zakomponované položky, ktoré by reflektovali  

                   žiadosti občanov, majiteľov psov,  o recipročnosť ich platby dane za psov.  

Ing. Vidra – do návrhu sa dali požiadavky na vybudovanie výbehov pre psov, ale z dôvodu iných  

         priorít sa to vypustilo. 

Ing. Krutek – z rozpočtu musia byť financované iné projekty, ktoré už boli odsúhlasené aj MZ. Sú  

            tam zazmluvnené europrojekty, ktoré mesto spolufinancuje iba  5% a keby neboli  

           vyčerpané, mesto by sa už k takému objemu financií nedostalo.  

Mgr. Martinková – pýtala sa teda či sa budú budovať venčoviská. 

Ing. Vidra, Ing. Krutek – ide o kapitálové výdavky, ktoré sa riešia v priebehu roka. 

Mgr. Randa – prečo je tak osekaný grantový systém. Prijal by medzikomisionálne stretnutie, aby sa  

           o tom viac diskutovalo a bolo viac informácií.  

Ing. Krutek – nie je proti navýšeniu na granty, ale musí to byť aj finančné krytie t.j. príjem.  

           Rozpočet  je približne v rovnakej výške, ale výdavky výrazne rastú a to sa premieta aj  

          do rozpočtu. Nie je možné financovať všetko rozpočet by bol neudržateľný. Príjem  

          rozpočtu je stabilný a kapitalový príjem nie je možné použiť na bežné výdavky.  

Mgr. Randa – keďže rozpočet úzko súvisí s plánom investícií, konštatuje, že predložený plán nemá  

            oporu v strategických veciach, je to iba súpis nápadov. Navrhuje, aby v tomto pláne  

            investícií bolo povedané aké priority mesto má, na ktoré má  financie a na ktoré treba  

           financie hľadať.  

Ing. Krutek – ide o požiadavky jednotlivých odborov, ktoré zhromažďujú požiadavky občanov  

             a poslancov. To čo je absolútna priorita mesta je zakomponované do rozpočtu. Ide  

            o materiál informačný a nie záväzný. Je potrebný pre ďalšie plánovanie. 

Mgr.Randa – treba dlho diskutovať, aby sa lepšie tvoril takýto materiál. Chcel by viac zapojiť  

           verejnosť. 

 

 Keďže uznesenie pozostáva z dvoch častí predseda komisie dal hlasovať o každom samostatne.  

 

Najskôr sa hlasovalo k návrhu rozpočtu na rok 2018.  

 

Výsledok hlasovania:   Za:  1 hlas  Proti: 1 hlas  Zdržal sa: 2 hlasy 

 

za proti zdržal sa 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA Mgr. Vladimír Randa Mgr. Iveta Martinková 

  Mgr. Milan Chvíla 

 

K tomuto bodu nebolo prijaté platné uznesenie. 

 

Predseda dal hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2019 - 2020. 

 

Výsledok hlasovania:   Za:  2 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: 2 hlasy 

 

za proti zdržal sa 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  Mgr. Iveta Martinková 

Mgr. Milan Chvíla  Mgr. Vladimír Randa 

 

K tomuto bodu nebolo prijaté platné uznesenie. 
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K bodu 5 

 

- Investičný plán na roky 2018 – 2020 (Návrh) 

 

Materiál predniesol a  prítomných informoval Ing. Karol Krutek – vedúci odboru 

ekonomického.  

 

Diskusia k tomuto bodu prebehla už aj pri predchádzajúcom bode programu.  

 

Mgr. Randa – myslí si, že tento materiál by mal byť spoločenskou diskusiou. Poukázal na  

             Bratislavu, kde občania rozhodujú o určitej čiastke rozpočtu sami a určia si ich  

             použitie.  

Ing. Krutek – je poslanecký fond a poslanci na základe požiadaviek občanov v príslušnom  

           volebnom obvode rozhodujú, kde sa využijú. 

Mgr. Randa – ide o iný systém, lebo rozhodujú poslanci a nie občania. Podľa jeho názoru treba  

            zapojiť v takýchto rozhodujúcich veciach do procesu občanov a nerozhodovať od  

           stola. 

 

Predseda  komisie požiadal členov o predloženom materiáli hlasovať.  

 

Výsledok hlasovania:   Za:  1 hlas  Proti: nikto  Zdržal sa: 3 hlasy 

 

za proti zdržal sa 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  Mgr. Iveta Martinková 

  Mgr. Milan Chvíla 

  Mgr. Vladimír Randa 

 

K tomuto bodu nebolo prijaté platné uznesenie. 

 

 

K bodu 6 

 

- Nakladanie s majetkom ( kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) 

 

Materiál predniesol a  prítomných informoval JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. – vedúci 

Odboru právneho a majetkového. Predseda komisie požiadal členov o pripravené pripomienky 

k jednotlivým bodom materiálu. 

 

 

 

5/  

 

Členovia komisie sa stotožňujú s vyjadrením oddelenia architektúry a to s nesúhlasným 

stanoviskom na odpredaj a zachovanie zelene. 

 

Keďže z diskusie vyplynul nesúhlas s predajom dal  predseda komisie o bode 5/ hlasovať 

samostatne. 
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Výsledok hlasovania:   Za:  nikto  Proti: 4 hlasy  Zdržal sa: nikto 

 

za proti zdržal sa 

 MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  

 Mgr. Iveta Martinková  

 Mgr. Milan Chvíla  

 Mgr. Vladimír Randa  

 

Uznesenie č.  88/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 5/ 

 

Komisia životného prostredia  

 

I. neodporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:  

 

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 1472/800, zast. pl. a nádv. 

o výmere 53 m2  v zmysle GP 36442500-282/2017 v k.  ú. Závodie, a jeho odpredaj 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov MUDr. Jozefovi Molitorovi, PhD., MPH s MUDr. Martinou Molitorovou, 

obaja bytom M. Bela 8605/88 Žilina, za cenu určenú znaleckým posudkom 67/2017 vo výške 

107,40 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 5 692,20 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadaný pozemok priamo nadväzuje na 

pozemky vo vlastníctve žiadateľov.     

 

9/  

 

Mgr. Randa –  poukázal na to, že ide o rovnaký návrh ako na predchádzajúcej komisii  a nesúhlasí  

           s odpredajom s dôvodov, ktoré boli už uvedené v predchádzajúcej zápisnici. Ide o:  

            - už z grafického návrhu nie je jasné, či pozemky parc. č. 4758/54, resp. 4758/60  

nerozdeľujú peší chodník medzi Solinkami a Hlinami, ktorý je vo vlastníctve mesta. 

Ak rozdeľuje, tak jeho odpredajom by sa stratilo prepojenie medzi sídliskami a teda 

prístup pre verejnosť, 

- predajom pozemkov č. 4758/54, resp. 4758/60 mesto Žilina stratí prístup ku svojim 

pozemkom parc č. 4758/50, 4758/11, 4758/56, 4758/14, 

- pred niekoľkými mesiacmi bola schválená nájomná zmluva so spoločnosťou TOP 

VISION, ktorá v areáli školy, na časti mestských pozemkov parc. č. 4758/50, 

4758/11, 4758/52  vybuduje lezeckú halu nadregionálneho významu. Obávame sa, že 

po dobudovaní haly sa pri jej intenzívnej prevádzke zvýši dopyt po parkovacích 

miestach, ktoré sú v malom množstve zabezpečené na novobudovanom parkovisku 

na mestskom pozemku parc. č. 4758/44, 

- požiadal tiež poslancov MZ, aby toto stanovisko tlmočili aj na MZ. 

Keďže z diskusie vyplynul nesúhlas s predajom dal  predseda komisie o bode 9/ hlasovať 

samostatne. 

 

Výsledok hlasovania:   Za:  nikto  Proti: 3 hlasy  Zdržal sa: 1 hlas 

 

za proti zdržal sa 

 Mgr. Iveta Martinková MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 

 Mgr. Milan Chvíla  

 Mgr. Vladimír Randa  
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Uznesenie č. 89/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 9/ 

 

Komisia životného prostredia  

 

I. neodporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:  

 

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov parc. č. KN-C 4758/54, zast. pl. o výmere 

1 707  m2 v zmysle GP 36442500-310/2017 v k. ú. Žilina a parc. č. KN-C 4758/60, zast. pl. 

o výmere 131 m2  v zmysle GP 36442500-123/2016 v  k. ú.  Žilina  a ich odpredaj 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov spoločnosti Hlava, s.r.o., so sídlom Oravská cesta 11 Žilina, IČO: 36 429 503,  

za cenu stanovenú znaleckým posudkom 173/2016 vo výške 77,48 €/m2 , čo predstavuje celkovú 

čiastku 142 408,24  €,  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 

138/1991 Zb., nakoľko ide o pozemky nachádzajúce sa v rámci areálu školy.   

 

Komisia životného prostredia sa zhodla na tom, že mesto Žilina si musí prezieravo zachovať 

existujúce parkovacie kapacity, ktoré sú v školskom areály a nepredávať spomenuté pozemky 

4758/54, resp. 4758/60, na ktorých už existujú parkovacie miesta. Nie je problém, aby ich 

škola využívala počas svojej dennej činnosti a lezecká hala v poobedných a večerných 

hodinách. Je tiež možné, že časom vznikne ďalšia potreba ich využitia a je preto neprezieravé 

pozemky predať a stratiť možnosť určovať spôsob ich využitia.  Hlava s.r.o. si môže 

spomenuté pozemky parc. č. 4758/54, resp. 4758/60 prenajať, ak je to pre jej činnosť 

nevyhnutné. 

 

11/  

 

Keďže viacerí členovia komisie  vyjadrili nesúhlas s kúpou dal  predseda komisie o bode 11/ 

hlasovať samostatne. 

 

Výsledok hlasovania:   Za:  nikto  Proti: 3 hlasy  Zdržal sa: nikto 

 

za proti zdržal sa 

 Mgr. Iveta Martinková MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 

 Mgr. Milan Chvíla  

 Mgr. Vladimír Randa  

 

Uznesenie č.  90/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 11/ 

 

Komisia životného prostredia 

 

I. neodporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:  

 

Odkúpenie pozemkových nehnuteľností o celkovej výmere 12 928 m2 v k. ú. Bánová, zapísaných na 

LV č. 2714 pre k. ú. Bánová  od AGRODRUŽSTVO  BÁNOVÁ, IČO: 36 376 353, za cenu 

stanovenú ZP č. 85/2017 v celkovej výške 363 000 €.   

Ide o nasledovné nehnuteľnosti v k. ú. Bánová :  

parc. č. KN-E 812/203, zast. pl. a nádv. o výmere 73 m2  

parc. č. KN-E 812/111, vodné plochy o výmere 493 m2  

parc. č. KN-E 812/103, zast. pl. a nádv. o výmere 7 m2  

parc. č. KN-E 812/14, zast. pl. a nádv. o výmere 52 m2  
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parc. č. KN-E 812/13, zast. pl. a nádv. o výmere 1 933 m2  

parc. č. KN-E 689/1, vodné pl. o výmere 384 m2  

parc. č. KN-E 673, zast. pl. a nádv. o výmere 22 m2  

parc. č. KN-E 358/310, záhrady o výmere 60 m2  

parc. č. KN-E 358/210, záhrady o výmere 34 m2  

parc. č. KN-E 358/110, záhrady o výmere 211 m2  

parc. č. KN-E 139/404, zast. pl. a nádv. o výmere 98 m2  

parc. č. KN-E 139/304, zast. pl. a nádv. o výmere 8 m2  

parc. č. KN-E 139/301, zast. pl. a nádv. o výmere 3 584 m2  

parc. č. KN-E 139/204, zast. pl. a nádv. o výmere 206 m2  

parc. č. KN-E 139/201, zast. pl. a nádv. o výmere 110 m2 

parc. č. KN-E 139/104, zast. pl. a nádv. o výmere 129 m2  

parc. č. KN-E 139/101, zast. pl. a nádv. o výmere 14 m2  

parc. č. KN-E 139/3, zast. pl. a nádv. o výmere 99 m2  

parc. č. KN-E 139/2, zast. pl. a nádv. o výmere 135 m2  

parc. č. KN-E 136/401, ostat. pl. o výmere 194 m2  

parc. č. KN-E 136/301, ostat. pl. o výmere 1 360 m2  

parc. č. KN-E 136/201, ostat. pl. o výmere 1 525 m2  

parc. č. KN-E 136/101, ostat. pl. o výmere 52 m2  

parc. č. KN-E 136/12, zast. pl. a nádv. o výmere 62 m2  

parc. č. KN-E 131/2, záhrady o výmere 316 m2  

parc. č. KN-E 131/1, zast. pl. a nádv. o výmere 826 m2  

parc. č. KN-E 129/401, ostat. pl. o výmere 54 m2  

parc. č. KN-E 129/301, ostat. pl. o výmere 105 m2  

parc. č. KN-E 129/201, ostat. pl. o výmere 356 m2  

parc. č. KN-E 129/101, ostat. pl. o výmere 105 m2  

parc. č. KN-E 121/2, záhrady o výmere 83 m2  

parc. č. KN-E 121/1, záhrady o výmere 59 m2  

parc. č. KN-E 120, zast. pl. a nádv. o výmere 179 m2  

 

 

Keďže z diskusie už k ostatným bodom predkladaného materiálu nevyplynuli iné 

pripomienky dal  predseda komisie o bodoch 1/, 2/, 3/, 4/, 6/, 7/, 8/, 10/, 12/, 13/, 14/ a 15/   

hlasovať naraz. 

 

Výsledok hlasovania:   Za:  3 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: 1 hlas 

 

za proti zdržal sa 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  Mgr. Iveta Martinková 

Mgr. Milan Chvíla   

Mgr. Vladimír Randa   

 

Uznesenie č. 91/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 1/ 

 

Komisia životného prostredia 

 

I. ruší časť uznesenia 178/2017 MZ zo dňa 18.09.2017, ktorá sa týka odkúpenia od  

spoluvlastníka zapísaného na LV č. 1689 – Mária Kozlíková, bytom Na Starej hradskej 

20/21 Žilina  
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II. odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:  

 

odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/3-na  na pozemkoch parc. č. KN-C 704/7, zast. pl. a nádv. 

o výmere 7 m2 a parc. č. KN-C 707/7, záhrada o výmere 16 m2 v zmysle GP 81/2016 v k. ú. 

Považský Chlmec od vlastníka p. Romana Dolinajca, bytom Bytčianska 56/20 Žilina za cenu 

220,11 € v rámci stavby: “Chodník na ul. Bytčianskej, Žilina-Považský Chlmec od ulice Pod 

Skalkou s napojením na existujúci chodník“.  

 

Uznesenie č. 92/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 2/ 

 

Komisia životného prostredia 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:  

 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú, odo dňa účinnosti zmluvy  s 3-mesačnou 

výpovednou lehotou  na pozemok pod garážou parc. č. KN-C 4499/17, zast.pl. o výmere 20 m2 v k. 

ú. Žilina  za cenu 15 €/m2/rok, čo predstavuje ročný nájom 300 €, a to  3/5 väčšinou všetkých 

poslancov s Mgr. Dagmar Dubenovou, bytom J. Fándlyho 2166/15 Žilina, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. a to z dôvodu, že  vlastník  

stavby ju 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.  93/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 3/ 

 

Komisia životného prostredia 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:  

 

1/ prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 5991/8, zast. pl. a nádv. 

o výmere 44 m2, v zmysle GP 90/2017 v k. ú. Žilina, a jej odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov Ing. Mariánovi Magdolenovi, bytom Škultétyho 2866/36 Žilina, za cenu stanovenú 

metodickou pomôckou schválenou v zmysle uznesenia 9/2013 MZ vo výške 53 €/m2, čo 

predstavuje celkovú čiastku 2 332 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že novovytvorený pozemok priamo nadväzuje na pozemky vo 

vlastníctve žiadateľa.      

 

2/ prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 5991/9, zast. pl. a nádv. 

o výmere 41 m2, v zmysle GP 90/2017 v k. ú. Žilina, a jej odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov Ing. Dušanovi Kuderavému s manž. Mgr. Evou Kuderavou, obaja bytom Škultétyho 

2867/34 Žilina, za cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou v zmysle uznesenia 9/2013 

MZ vo výške 53 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 2 173 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že novovytvorený pozemok priamo 

nadväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľov.      

 

3/ prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 5991/10, zast. pl. a nádv. 

o výmere 40 m2, v zmysle GP 90/2017 v k. ú. Žilina, a jej odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov Ing. Richardovi Žilinčárovi s manž. Renátou Žilinčárovou, obaja bytom Škultétyho 

2868/34 Žilina, za cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou v zmysle uznesenia 9/2013 
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MZ vo výške 53 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 2 120 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že novovytvorený pozemok priamo 

nadväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľov.      

 

4/ prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 5991/11, zast. pl. a nádv. 

o výmere 40 m2, v zmysle GP 90/2017 v k. ú. Žilina, a jej odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov SdD, s.r.o., so sídlom Škultétyho 2870/28 Žilina, IČO: 46 279 733, za cenu stanovenú 

metodickou pomôckou schválenou v zmysle uznesenia 9/2013 MZ vo výške 53 €/m2, čo 

predstavuje celkovú čiastku 2 120 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že novovytvorený pozemok priamo nadväzuje na pozemky vo 

vlastníctve žiadateľa.      

 

5/ prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 5991/12, zast. pl. a nádv. 

o výmere 38 m2, v zmysle GP 90/2017 v k. ú. Žilina, a jej odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov Ing. Marekovi Justiničovi a Ing. Jane Gabrišovej, obaja bytom Škultétyho 2870/28 Žilina 

do podielového spoluvlastníctva, za cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou v zmysle 

uznesenia 9/2013 MZ vo výške 53 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 2 014 €, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že novovytvorený 

pozemok priamo nadväzuje na pozemky v spoluvlastníctve žiadateľov.      

 

6/ prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 5991/13, zast. pl. a nádv. 

o výmere 37 m2, v zmysle GP 90/2017 v k. ú. Žilina, a jej odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov MUDr. Gabriele Bánovčinovej, bytom Puškinova 4616/1 Martin,  Ing. Tomášovi  

Kúsekovi, bytom D. Jurkoviča 2744/17 Topoľčany a Ing. Veronike Dalkovičovej, bytom Hlboká 

1078/61 Nitra,  do podielového spoluvlastníctva, za cenu stanovenú metodickou pomôckou 

schválenou v zmysle uznesenia 9/2013 MZ vo výške 53 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 1 961 

€, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

z dôvodu, že novovytvorený pozemok priamo nadväzuje na pozemky v spoluvlastníctve žiadateľov.      

 

7/ prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 5991/14, zast. pl. a nádv. 

o výmere 36 m2, v zmysle GP 90/2017 v k. ú. Žilina, a jej odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov p. Miroslavovi Krasňanovi s manž. Lenkou Krasňanovou, obaja bytom Škultétyho 

2868/34 Žilina, za cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou v zmysle uznesenia 9/2013 

MZ vo výške 53 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 1 908 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že novovytvorený pozemok priamo 

nadväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľov.      

 

8/ prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 5991/16, zast. pl. a nádv. 

o výmere 34 m2, v zmysle GP 90/2017 v k. ú. Žilina, a jej odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov p. Pavlíne Chovanculiakovej, bytom Dolná Tižina 38 a p. Ľubošovi Chovanculiakovi, 

bytom V. Spanyola 2128/8 Žilina do podielového spoluvlastníctva  za cenu stanovenú metodickou 

pomôckou schválenou v zmysle uznesenia 9/2013 MZ vo výške 53 €/m2, čo predstavuje celkovú 

čiastku 1 802 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. z dôvodu, že novovytvorený pozemok priamo nadväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľov.      

 

9/ prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 5991/17, zast. pl. a nádv. 

o výmere 33 m2, v zmysle GP 90/2017 v k. ú. Žilina, a jej odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov p. Ľubošovi Chovanculiakovi, bytom V. Spanyola 2128/8 Žilina, za cenu stanovenú 

metodickou pomôckou schválenou v zmysle uznesenia 9/2013 MZ vo výške 53 €/m2, čo 
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predstavuje celkovú čiastku 1 749 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že novovytvorený pozemok priamo nadväzuje na pozemky v 

spoluvlastníctve žiadateľov.      

 

Uznesenie č. 94/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 4/ 

 

Komisia životného prostredia 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:  

 

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 1472/801, zast. pl. a nádv. 

o výmere 88 m2  v zmysle GP 36442500-295/2017 v k.  ú. Závodie, a jeho odpredaj 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov p. Miroslavovi Bandíkovi s manž. Ivetou Bandíkovou,  obaja bytom Mateja 

Bela 3455/92 Žilina, za cenu určenú znaleckým posudkom vo výške 9 530,20 €, ktorá bola zvýšená 

o hodnotu znaleckého posudku č. 67/2017 v hodnote 79 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadaný pozemok priamo nadväzuje 

na pozemky vo vlastníctve žiadateľov.     

 

Uznesenie č. 95/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 6/ 

 

Komisia životného prostredia 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:  

 

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 2583/6, zast. a nádv. o výmere 23 

m2, v zmysle GP 47643871-54/2017 v k. ú. Žilina, a jej odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

p. Jozefovi Machciníkovi s manž. Veronikou Machciníkovou, obaja bytom Nový Domov 519/21 

Žilina, za cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou v zmysle uznesenia 9/2013 MZ vo 

výške 53 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 1 219 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že novovytvorený pozemok priamo 

nadväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľov.      

 

Uznesenie č.  96/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 7/ 

 

Komisia životného prostredia 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:  

 

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov parc. č. KN-C 1200/2, zast. pl. a nádv. 

o výmere 189 m2,  parc. č. KN-C 1197/57, záhrada o výmere 105   m2, parc. č. KN-C 1200/4, zast. 

pl. o výmere 25 m2, parc. č. KN-C 1203/2, zast. pl. o výmere 71 m2  v zmysle GP 36442500-

196/2017 v k. ú. Bytčica, a  ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Dalimírovi Oravcovi 

IMO, so sídlom Lietava 102, IČO: 10 946 519, za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej 

hodnote 9 995,50 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP č. 38/2017 v hodnote 70 €, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  z dôvodu, že ide o pozemky, 

ktoré sú priľahlé k  pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, na ktorých plánuje vybudovať parkovacie 

plochy.        
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Uznesenie č. 97/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 8/ 

 

Komisia životného prostredia 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:  

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 4886/261, zast. pl. o výmere 8 m2 

v zmysle GP 36442500-70/2017 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. 

Dane Linetovej, bytom Tulipánová 1926/17 Žilina, za cenu 200 €/m2, čo predstavuje celkovú 

čiastku 1 600 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. z dôvodu, že pozemok priamo nadväzuje na pozemok vo vlastníctve žiadateľky.    

 

Uznesenie č. 98/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 10/  

 

Komisia životného prostredia 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:  

 

1. vyradenie úseku cesty III/2100 (pred prečíslovaním III/518002)  spolu so súčasťami cesty 

v katastrálnom území Závodie a Bánová v km 0,000 – 0,905 vo vlastníctve Žilinského 

samosprávneho kraja a v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. 

Rázusa 104, 010 01 Žilina z cestnej siete a jeho zaradenie do siete miestnych komunikácií 

Mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796 v  dĺžke podľa 

projektu usporiadania cestnej siete (0,905km), začiatok staničenia v ckm 0,000 – číslo uzla 

2631A04700, koniec staničenia v ckm 0,905 – číslo uzla 2631A04600 z dôvodu, že daný úsek 

cestnej komunikácie III/2100 v intraviláne Mesta Žilina svojou funkčnosťou má charakter 

miestnej komunikácie, o ktorom rozhodne Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,  

2. uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii, 

ktorej predmetom je budúci predaj cestnej stavby v katastrálnych územiach Závodie 

a Bánová - úseku cesty III/2100 (pred prečíslovaním III/518002) spolu so súčasťami cesty 

vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a v správe správcu: Správa ciest Žilinského 

samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, ktorý je navrhovaný na vyradenie 

z cestnej siete  a zaradenie do siete miestnych  komunikácií Mesta Žilina v dĺžke podľa 

projektu usporiadania cestnej siete, začiatok staničenia v ckm 0,000 – 2631A04700, koniec 

staničenia v ckm 0,905 – 2631A04600, celková dĺžka (0,905 km) budúcemu kupujúcemu: 

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796 za kúpnu cenu:  

1,-- EUR a na jej základe  a na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva dopravy a 

výstavby SR  o vyradení dotknutého úseku cesty z cestnej siete a jeho zaradení do siete 

miestnych komunikácií Mesta Žilina uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva 

k pozemnej komunikácii, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že pozemky pod dotknutým úsekom cesty nie 

sú vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, sú vo vlastníctve Mesta Žilina, 

3. preradenie súčasnej miestnej komunikácie vo vlastníctve Mesta Žilina v úseku od novej 

okružnej križovatky v Žiline, ul. Pri Celulózke po križovatku s cestou I/18, v dĺžke 0,300 km 

do cestnej siete ako cesta III. triedy č. III/2084, o ktorom rozhodne Ministerstvo dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky a súčasne prevod vlastníckeho práva k pozemnej 

komunikácii, cesty III. triedy č. III/2084 na Žilinský samosprávny kraj Komenského 

2622/48, 010 01 Žilina, IČO: 37 808 427 za kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR ako prípad 
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hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí 

z dôvodu, že miestna komunikácia v úseku od novovybudovanej okružnej križovatky 

v meste Žilina, ul. Pri Celulózke po napojenie na cestu I. triedy I/18 v dĺžke 0,300 km bude 

pokračovaním cestnej komunikácie III. triedy III/2084 s plynulým napojením na cestu I/18.  

 

Uznesenie č. 99/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 12/ 

 

Komisia životného prostredia 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:  

 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“, na dobu neurčitú,  

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena  a to: Železnice Slovenskej republiky , so 

sídlom Klemensova 8 Bratislava, IČO:31 364 501, pre stavbu: „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice 

Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry v uzle Žilina“, stavba číslo A 12084.  spočívajúce 

v povinnosti vlastníka pozemku – budúceho povinného z vecného bremena: 

 strpieť umiestnenie a prevádzkovanie inžinierskych sietí: 

SO 53-37-01.1 Žilina Strážov - Váh, dažďová kanalizácia, odkanalizovanie trate v nžkm 

200.180-201.900  

SO 53-37-04.1B - Žilina Strážov - Váh, preložka kanalizácie 

na pozemkoch citovaných v článku II. bode 1 v zmysle grafickej časti GP 1205-49/2017 v k. ú. 

Budatín 

SO 53-36-07.A - preložka "vedení UPC" 

SO 53-35-18.6 - osvetlenie cestnej komunikácie Kysucká cesta 

SO 53-37-02.5A - preložka vodovodu DN300 v podjazde Kysucká ulica 

na pozemkoch citovaných v článku II. bode 1 v zmysle grafickej časti GP 1205-54/2017 v k. ú. 

Žilina 

SO 53-35-18.7 -Žilina Strážov - Váh, verejné osvetlenie cestného prepojenia ulíc Uhoľná - 

Ľavobrežná 1/18A 

SO 53-33-11.3A - rekonštrukcia a predĺženie podchodu pre chodcov z ulice Národná, sžkm 

337,261, elektroinštalácia a osvetlenie 

na pozemkoch citovaných v článku II. bode 1 v zmysle grafickej časti GP 1205-55/2017 v k. ú. 

Žilina 

 

 strpieť vstup, prechod a prejazd za účelom prístupu k zariadeniu oprávnenej stavby za účelom 

zabezpečenia jej prevádzky, vykonania kontroly, údržby, úprav a opráv po celú dobu životnosti. 

 

Vecným bremenom budú dotknuté novovytvorené pozemky v zmysle nasledovných GP v k. ú. 

Budatín a v k. ú. Žilina :  

 

Geometrickým plánom č. 1205-49/2017 v k. ú. Budatín, vyhotoveným spoločnosťou REMING 

CONSULT, a.s. so sídlom Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, zo dňa 12.5.2017 sa od:  

parc. č. KN-C 966 odčlenil diel „3“ o výmere 69 m2 

parc. č. KN-C 966 odčlenil diel „4“ o výmere 20 m2 

parc. č. KN-C 966 odčlenil diel „5“ o výmere 44 m2 

 

Geometrickým plánom č. 1205-54/2017 v k. ú. Žilina, vyhotoveným spoločnosťou REMING 

CONSULT, a.s. so sídlom Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, zo dňa 7.6.2017 sa od:  

parc. č. KN-C 1730 odčlenil diel „8“ o výmere 54 m2 
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parc. č. KN-C 5760 odčlenil diel „2“ o výmere 14 m2 

parc. č. KN-C 5761/1 odčlenil diel „3“ o výmere 5 m2 

parc. č. KN-C 5763 odčlenil diel „4“ o výmere 61 m2 

parc. č. KN-C 5763 odčlenil diel „5“ o výmere 28 m2 

parc. č. KN-C 5763 odčlenil diel „6“ o výmere 13 m2 

parc. č. KN-C 5763 odčlenil diel „7“ o výmere 23 m2 

parc. č. KN-C 5764 odčlenil diel „9“ o výmere 2 m2 

parc. č. KN-C 5765/1 odčlenil diel „10“ o výmere 175 m2 

parc. č. KN-C 6051/1 odčlenil diel „11“ o výmere 112 m2 

parc. č. KN-E 9039 odčlenil diel „1“ o výmere 85 m2 

 

Geometrickým plánom č. 1205-55/2017 v k. ú. Žilina, vyhotoveným spoločnosťou REMING 

CONSULT, a.s. so sídlom Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, zo dňa 19.6.2017 sa od:  

parc. č. KN-C 6051/1 odčlenil diel „2“ o výmere 36 m2 

parc. č. KN-C 5772/1 odčlenil diel „3“ o výmere 12 m2 

parc. č. KN-C 5772/1 odčlenil diel „4“ o výmere 15 m2 

parc. č. KN-C 5772/1 odčlenil diel „5“ o výmere 18 m2 

parc. č. KN-C 5772/1 odčlenil diel „6“ o výmere 412 m2 

parc. č. KN-C 3238/1 odčlenil diel „7“ o výmere 2 m2 

parc. č. KN-C 3270/1 odčlenil diel „8“ o výmere 2 m2 

 

Budúci povinný z vecného bremena (mesto Žilina) a budúci oprávnený z vecného bremena (ŽSR) 

uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena najneskôr do 10 rokov od podpisu zmluvy o zriadení 

vecného bremena. V zmluve o zriadení vecného bremena bude na základe znaleckého posudku  

určená jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena.  

 

Uznesenie č. 100/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 13/ 

 

Komisia životného prostredia 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:  

 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú od 2.1.2018 do 31.12.2018 na prenájom nebytových 

priestorov ZŠ, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina  na plochu 530 m2, a to 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov so Školským športovým klubom, so sídlom Slovenských dobrovoľníkov 1 

Žilina IČO: 379 100 35, za cenu nájmu vo výške 1 €/mesiac, čo predstavuje 11 € za kalendárny rok, 

prevádzkové náklady vo výške 0,015 €/m2, za plochu 530 m2 a 275 hodín , čo predstavuje 2 186,25 

€ za rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí za účelom zabezpečenia umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. 

  

Uznesenie č. 101/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 14/ 

 

Komisia životného prostredia 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:  

 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú od 08. 01.2018 do 21. 12. 2018 na nebytové priestory 

nachádzajúce sa na prízemí budovy Základnej školy Jarná so sídlom Jarná 20, 010 01 Žilina 

o výmere 65 m2  a 37 m2 (spolu 102 m2), a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov s Občianskym 
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združením Materské centrum Nezábudka so sídlom Severná 2809/31, 010 01 Žilina, IČO: 37 

964 046, za cenu nájmu vo výške 50 €/celé obdobie nájmu, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom prevádzky 

Občianskeho združenia Materské centrum Nezábudka pre mamičky na materskej dovolenke a ich 

deti. 

 

Uznesenie č. 102/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 15/ 

 

Komisia životného prostredia 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:  

 

1/prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 8035, zast.pl. o výmere 634 m2, 

ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec 

Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 10160 a odpredaj príslušného podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Limbová, súp. č. 3055 v Žiline, zapísanom na LV č. 5759, 

kat. úz. Žilina, a to: 

Mgr. Michaela Pastorková, rod. Franeková, trvale bytom Limbová 3055/8, 010 07 Žilina – podiel 

70/2940, Martin Hariš, trvale bytom trvale bytom Limbová 3055/8, 010 07 Žilina – podiel 70/2940 

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 €/m2 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 7958, zast.pl. o výmere 986 m2, 

ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym 

odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 a odpredaj príslušných spoluvlastníckych 

podielov na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. Jaseňová, súp. č. 3215 

v Žiline, zapísanom na LV č. 5705, kat. úz. Žilina, a to: Viera Soukupová, rod. Martiňáková, trvale 

bytom Jaseňová 3215/9, 010 07 Žilina – podiel 70/4676 v 1/2, Miloš Matejka, trvale bytom 

Jaseňová 3215/9, 010 07 Žilina – podiel 70/4676 v 1/2, Ing. Ľubomír Žiliak, trvale bytom Jaseňová 

3215/9, 010 07 Žilina – podiel 70/4676 v 1/2, Ing. Agnesa Žiliaková, rod. Mravcová, trvale bytom 

Jaseňová 3215/9, 010 07 Žilina – podiel 70/4676 v 1/2, Ing. Pavol Mnich a manželka Zuzana 

Mnichová, rod. Šelianová, obaja trvale bytom Jaseňová 3215/9, 010 07 Žilina – podiel 70/4676, 

Natália Hlušeková, rod. Hlušeková, trvale bytom Jaseňová 3215/7, 010 07 Žilina – podiel 70/4676, 

Peter Szmek, trvale bytom Jaseňová 3215/7 010 07 Žilina a manželka Monika Szmeková, rod. 

Velechovská, trvale bytom B. S. Timravy 950/13, 010 08 Žilina – podiel 70/4676, Ing. Milan 

Spodniak, trvale bytom Jaseňová 3215/7, 010 07 Žilina – podiel 70/4676, Ing. Dominik Kellner, 

trvale bytom Jaseňová 3215/3, 010 07 Žilina – podiel 62/4676 v 1/2, Ing. Ľudmila Kellnerová, rod. 

Straková, trvale bytom Jaseňová 3215/3, 010 07 Žilina – podiel 62/4676 v 1/2, Ing. Eva 

Kružliaková, rod. Kružliaková, trvale bytom Bobrovec 591, 032 21 – podiel 62/4676, Marián 

Štaffen, trvale bytom Záhradnícka 626/1, 010 04 Žilina - Bánová – podiel 70/4676 v 1/2, Ing. Mária 

Štaffenová, rod. Melišová, trvale bytom Jaseňová 3215/1, 010 07 Žilina – podiel 70/4676 v 1/2, Ing. 

Michal Cvanciger, trvale bytom Hviezdoslavova 310, 027 43 Nižná – podiel 70/4676 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 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

ako pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve žiadateľov. 
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K bodu 7 

- Návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline 

 

Materiál predkladá p. Ján Púček - poslanec MZ. Z dôvodu zdravotných problém sa 

ospravedlnil a svoje stanovisko k predkladanému materiálu zaslal e-mailom. Toto stanovisko 

prečítal predseda komisie. 

 

MUDr. Popluhár – vyjadril súhlas s návrhom a poukázal na skutočnosť, že po schválení platu  

                     poslancov v MZ je sťažená práca poslancov a časť občanov to prijala negatívne  

                   a je im to neustále vytýkané. 

Mgr. Martinková – prácu ako poslanec berie veľmi vážne, má vysoké náklady na naftu, telefón  

                    a nesúhlasí s predloženým materiálom.  

Mgr. Randa – ak si poslanci svoju prácu robia poctivo a zodpovedne mali by mať adekvátne  

             ohodnotenie. Ak na komisie niekto nechodí tak si odmenu nezaslúži 

MUDr. Popluhár – opakované predkladanie materiálov, treba preveriť v rokovacom poriadku.  

         

Predseda  komisie požiadal členov o predloženom materiáli hlasovať.  

 

Výsledok hlasovania:   Za:  nikto  Proti: nikto  Zdržal sa: 4 hlasy 

 

za proti zdržal sa 

  MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 

  Mgr. Iveta Martinková 

  Mgr. Milan Chvíla 

  Mgr. Vladimír Randa 

 

K tomuto bodu nebolo prijaté platné uznesenie 

 

 

K bodu 8 

 

- Informatívna správa o činnosti Nadácie žilinský lesopark za rok 2017 

 

Materiál predkladá Mgr. Vladimír Randa – predseda správnej rady Nadácie a informoval 

o realizovaných a plánovaných aktivitách. Budúce vízie sú značne ovplyvnené príjmom nadácie, 

pretože prostriedky budú vyčerpané. 

 

MUDr. Popluhár – dotazoval sa, či bude materiál predložený aj do MZ. 

Mgr. Randa – tento materiál bude predložený členmi správnej rady – poslancami na MZ. 

 

Keďže členovia komisie nemali pripomienky k materiálu, predseda  komisie požiadal členov 

o predloženom materiáli hlasovať.  

 

Výsledok hlasovania:   Za:  4 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

za proti zdržal sa 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA   
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Mgr. Iveta Martinková   

Mgr. Milan Chvíla   

Mgr. Vladimír Randa   

 

Uznesenie č.  103/2017  

 

Komisia životného prostredia 

 

I. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí zobrať na 

vedomie  

 

I. Informatívnu správu o činnosti Nadácie žilinský lesopark za rok 2017 tak, ako je predložená 

 

 

K bodu 9 

 

MUDr. Popluhár – otvoril tému bezplatnej dopravy pre rómske deti. Bol delegovaný do rodičovskej  

rady na škole Hollého a problematiku dobre pozná. Je toho názoru, že dopravu     

by mali mať bezplatnú a informoval o tom, že je pripravené  riešenie, aby to 

bolo prefinancované nadáciou, ktorú mesto založilo a má sľúbenú podporu 

primátora. Bolo by treba zmenu VZN, aby za deti platili rodičia. 

Mgr. Randa – prikláňa sa k zmene VZN, pretože by boli aj do budúcnosti vyriešené všetky deti  

           nielen rómske. Nie je zástancom bezplatnej dopravy, ale ak je taká možnosť tak nech  

je pre všetky deti. 

Mgr. Chvíla – či bude po takejto zmene  možné robiť zmeny – znížiť alikvotne poplatok, keď napr.  

  niektoré deti budú študovať mimo domu. 

 

Návrh z diskusie: 

1. komunikovať s odborom ekonomickým ako zmeniť VZN o poplatku, aby deti neplatili 

poplatok a neboli neplatičmi. 

K bodu 5 

 

Na záver zasadnutia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA, predseda komisie životného 

prostredia poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie komisie životného prostredia pri MZ v Žiline 

ukončil. 

 

 

V Žiline dňa: 20.11.2017 

 

 

 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA,  

                  predseda komisie životného prostredia 

 

 

 

Zapísala: Ing. Marta Moravcová 

 

 


