
ZÁPIS č. 9/2015 

zo zasadnutia komisie územného plánovania a výstavby, ktoré sa konalo 

dňa 21. Januára 2016 

 

     Dňa 21. Januára 2016   sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie  Komisie 
územného plánovania a výstavby. 
 
 Na zasadnutí bolo prítomných:   6 členov 
 Ospravedlnení:  Ing. arch. Lucia Streďanská, Ing. Pavel Komárek, Ing. Matej Jasenka, PhD,    
Ing. Marián Janušek 
 
prezenčná  listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 zápisnice zo zasadnutia komisie územného 
plánovania a výstavby. 
 

Program :  1. Otvorenie, schválenie programu 
                    2 . Harmonogram zasadnutí komisie ÚPaV na rok 2016 

                          3.  Prerokovanie materiálov predkladaných do MR dňa 25. 1. 2016 
                          4.  Rôzne  
Ad 1. 
 Uznesenie č.1/2016 

 
Predseda komisie Ing. arch. Dušan Maňák privítal členov komisie a ostatných pozvaných a 
navrhol na schválenie program rokovania.  

Stanovisko komisie: 
Program rokovania komisie bol schválený. 
 
Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1     

    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1     

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1     

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐     

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐     

    Ing. arch. Stanislav Toman  1     

spolu 6     

 
 

 



Ad 2.  
 
 Uznesenie č.2/2016 

Návrh harmonogramu zasadnutí Komisie územného plánovania  a výstavby na rok 2016 bol  
schválený. 
 
Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1     

    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1     

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1     

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐     

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐     

    Ing. arch. Stanislav Toman  1     

spolu 6     

 
Ad 3. 
Uznesenie č. 3/2016 
 
1. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2015- mat. č. 3/2016 
Materiál predložila: Ing. Lenka Tomaníčková , PhD 

Stanovisko komisie: 

Komisia  k predloženému materiálu nemá pripomienky. 

Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1     

    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1     

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1     

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐     

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐     

    Ing. arch. Stanislav Toman  1     

spolu 6     



Uznesenie č. 4/2016 
 
Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 - 
mat. č. 5/2016 
Materiál predložil: Ing. Karol Krutek 

Stanovisko komisie: 

K predloženému materiálu Komisia ÚPaV nemá pripomienky a odporúča ho schváliť. 

Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1     

    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1     

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1     

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐     

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐     

    Ing. arch. Stanislav Toman  1     

spolu 6     

 

Uznesenie č. 5/2016 
Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2013 o odpadoch - mat. č. 
9/2016 

Materiál predložil: Ing. Andrej Vidra 

Stanovisko komisie: 
Predložený materiál Komisia ÚPaV odporúča schváliť bez pripomienok 

Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1     

    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1     

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1     

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐     

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐     



    Ing. arch. Stanislav Toman  1     

spolu 6     

 

Uzesenie č. 6/2016 

Návrh VZN mesta Žilina o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území mesta Žilina - mat. č. 13/2016 

Materiál predložil: JUDr. Jakub Ulaher 

Stanovisko komisie: 
Komisia ÚPaV odporúča aby predkladaný materiál prejednali  jednotlivé mestské výbory. 
Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1     

    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1     

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1     

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐     

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐     

    Ing. arch. Stanislav Toman  1     

spolu 6     

 
Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie vecného 
bremena) - mat. č. 16/2016 

Materiál predložil: JUDr. Jakub Ulaher 

Uzesenie č. 7/2016 

a/ Dlhodobý prenájom (50 rokov) pozemku parc. č. KN-E  458, záhrada o výmere 978 m2 v k. 
ú. Bytčica, zapísaného na LV 2103 od Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku Žilina, so sídlom Námestie Žilinskej synody 2 Žilina, IČO : 31 924 
654 za cenu 1 €/ročne/celý predmet nájmu  za účelom rozšírenia cintorína v k. ú. Bytčica.  

Stanovisko komisie: 

Upozorňuje že rozšírením areálu cintorína sa zároveň rozširuje jeho 50 metrové ochranné 
nezastaviteľné pásmo čo môže spôsobiť problémy okolitým stavbám a pozemkom. 

. 

Hlasovanie komisie 



Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1     

    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1     

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1     

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐     

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐     

    Ing. arch. Stanislav Toman  1     

spolu 6     

 

Uzesenie č. 8/2016 

 

b/ Odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 6586/22, zast. pl. o výmere 173 m2 v zmysle 
geometrického plánu 56/2015 k. ú. Žilina od Ing. Dušana Bútoru, bytom Komenského 21 
Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom vo výške 3 821,57 € za účelom rozšírenia 
cyklotrasy H2 (centrum-Solinky).   

 

Stanovisko komisie: 

Komisia ÚPaV nemá pripomienky, odporúča schváliť. 

Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1     

    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1     

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1     

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐     

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐     

    Ing. arch. Stanislav Toman  1     

spolu 6     

 



 

 

Uzesenie č.9/2016 

 

c/ Odkúpenie ¼-nového spoluvlastníckeho podielu  na pozemkoch prac. č. KN-C 4116/78, 
zast. pl. o výmere 233 m2 a parc. č. KN-C  4116/79, zast. pl. o výmere 81 m2 zapísaných na 
LV č. 10037 pre k. ú. Žilina za cenu 1 € od p. Milana Detka, bytom Rudina 166.  

Stanovisko komisie: 

Komisia ÚPaV nemá pripomienky, odporúča schváliť 

Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1     

    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1     

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1     

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐     

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐     

    Ing. arch. Stanislav Toman  1     

spolu 6     

 

Uzesenie č. 10/2016 

 

d/ Prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemkov parc. č. KN-C 80/36, zast. pl. o výmere 
3 m2  a parc. č. KN-C 80/37,  ostat. pl. o výmere 2 m2 v k. ú. Závodie pod existujúcou stavbou 
vo vlastníctve žiadateľky a ich odpredaj Ing. Marte Procházkovej, bytom Mládežnícka 455/1 
Žilina, za cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou v zmysle uznesenia 9/2013  MZ 
vo výške 35 €/m2, čo predstavuje celkovú výšku 175 €. Pozemky sa odpredávajú v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb., ako pozemky zastavané stavbou 
vo vlastníctve žiadateľa.  

Stanovisko komisie: 

Komisia ÚPaV nemá pripomienky, odporúča schváliť 

Hlasovanie komisie 



Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1      
    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1      

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1      

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐      

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐ 

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐      

    Ing. arch. Stanislav Toman  1      

spolu 6     

 

Uzesenie č.11/2016 

 

e/Prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc.  č. KN-C  6754, zast. pl. o výmere 
20 m2  v k. ú. Žilina pod existujúcou stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa a jeho odpredaj 
p. Eduardovi Gábrišovi, bytom Predmestská  44 Žilina, za cenu stanovenú metodickou 
pomôckou schválenou v zmysle uznesenia 9/2013 MZ vo výške 53 €/m2, čo predstavuje 
celkovú výšku 1 060 €. Pozemok sa odpredáva v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b/ 
zákona č. 138/1991 Zb., ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa.  

Stanovisko komisie: 

Komisia ÚPaV  odporúča zvýšiť cenu  70,00€/m2 

Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1     

    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1     

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1     

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐     

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐     

    Ing. arch. Stanislav Toman  1     

spolu 6     

 



Uzesenie č.12/2016 

 

Stanovisko komisie: 

K bodom 1/f, g, h, ch, i, j, k ,l, m, n, o, p, r  - komisia nemá pripomienky, odporúča ich 
schváliť 

Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1      
    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1      

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1      

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐      

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐ 

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐      

    Ing. arch. Stanislav Toman  1      

spolu 6     

 

 

 

Uzesenie č.13/2016 

2 a/ I., II. 

a/ zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 249/2015 zo dňa 07. 12. 2015 
o výmere 14 m2 v zmysle GP 44330227-176/2015 v k. ú. Budatín, a jeho odpredaj do 
podielového spoluvlastníctva 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Mgr. Monike Rúčkovej a p. 
Ľubomírovi Rúčkovi, obaja bytom Jána Vojtaššáka 3146/10 Žilina, za cenu stanovenú 
metodickou pomôckou schválenou v zmysle uznesenia č. 9/2013  MZ vo výške 35 €/m2, čo 
predstavuje celkovú výšku 490 €,  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 8 
písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  z dôvodu jeho nevyužiteľnosti mestom Žilina a 
zabezpečenia parkovania pri svojom rodinnom dome č. s. 276 v k. ú. Budatín.  

Stanovisko komisie: 

Komisia  k predloženému materiálu nemá pripomienky, odporúča schváliť. 

Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa



    Ing. Arch. Dušan Maňák  1      
    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1      

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1      

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐      

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐ 

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐      

    Ing. arch. Stanislav Toman  1      

spolu 6     

 

Uzesenie č. 14/2016 

b/ Prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemkov parc. č. KN-C 5186/52, ostat. pl. 
o výmere 817 m2, parc. č. KN-C 5186/20, ostat. pl. o výmere 219 m2 a parc. č. KN-C 
5186/84, ostat. pl. o výmere 230 m2  v k. ú. Žilina a ich bezodplatnú zámenu s pozemkom 
parc. č. KN-C 1472/415, zast. pl. o výmere 2 498 m2 v k. ú. Závodie, zapísaného na LV č. 
2864 pre k. ú. Závodie a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov so spoločnosťou BH Centrum s. 
r. o., so sídlom Poľnohospodárska 1224 Teplička Nad Váhom, IČO : 36 426 873 ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, 
realizácie projektu parkovacieho domu so športoviskom v k. ú. Závodie (Hájik) mestom  
a zabezpečenia parkovacích plôch pri objekte žiadateľa v areáli FNsP Žilina.   

 

Stanovisko komisie: 

Komisia súhlasí a zároveň doporučuje zmeniť platné uznesenie MZ ktoré tu požaduje riešiť 
podzemné garáže. Ako preukázala doterajšia prax tento zámer je  za súčasných ekonomických 
podmienok nerealizovateľný, Riešením zlej situácie na Hájiku by bolo povoliť tu v časti 
územia aj možnosť realizácie úrovňového parkoviska  a v časti územia športovú plochu. 
Rovnaká problematika sa týka aj pozemku a zámeru na Baničovej ulici. 

 

Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1      
    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1      

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1      



    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐      

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐ 

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐      

    Ing. arch. Stanislav Toman  1      

spolu 6     

 

Uzesenie č. 15/2016 

c/ Prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 315/4, zast. pl. o výmere 
330 m2 v k. ú. Zástranie a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov  spoločnosti COOP 
Jednota Žilina SD, so sídlom Predmestská 71 Žilina, IČO: 00 169 048 za cenu stanovenú 
znaleckým posudkom č. 149/2015 v celkovej hodnote 10 406,40 €, 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 rekonštrukcie  a rozšírenia už existujúcej 
prevádzkovej budovy na pozemku parc. č. 315/3 v k. ú. Zástranie. 

Stanovisko komisie:  

Komisia  odporúča zvýšiť cenu 70,00€/1m2 

Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1      
    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1      

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1      

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐      

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐ 

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐      

    Ing. arch. Stanislav Toman  1      

spolu 6     

 

Uzesenie č.16/2016 

 

d/ Prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 2379/6, zast. pl. o výmere 
71 m2 v zmysle GP 265/2015 v k. ú. Závodie a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov p. Kamilovi Káčerovi s manž. Sidóniou Káčerovou, obaja bytom Drieňova 720/1 
Žilina,  za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 56/2015 v celkovej hodnote 3 203,43 €, 
ktorá  bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 198 €, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  z dôvodu umiestnenia 



hospodárskeho objektu pri rodinnom dome parc. č. KN-C 1160/12 v k. ú. Závodie vo 
vlastníctve žiadateľov. 

Stanovisko komisie: 

Komisia  odporúča zvýšiť cenu 100,00€/1m2 

Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1      
    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1      

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1      

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐      

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐ 

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐      

    Ing. arch. Stanislav Toman  1      

spolu 6     

 

Uzesenie č.17/2016 

e/ Prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 917/16, t.tráv.p. o výmere 
105 m2  v zmysle GP 47644871-54/2015 v k. ú. Bytčica a jeho odpredaj 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov p. Emilovi Repkovskému, bytom A. Bielka 531/50 Žilina, za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom č. 7/2015 v celkovej výške 8 410,30 €, ktorá bola zvýšená 
o hodnotu znaleckého posudku vo výške 109 € ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 
9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  z dôvodu, že žiadaná časť priamo nadväzuje na 
pozemky vo vlastníctve žiadateľa.  

Stanovisko komisie: 

Komisia  odporúča zvýšiť cenu 100,00€/1m2 

Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1      
    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec      zvýšiť cenu 80,00€/1m2 ‐   ‐1    

    Jozef Juriš ‐1     ‐ 

    Ing. František Holeša     zvýšiť cenu 80,00€/1m2  ‐ ‐ 1  ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1      

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐      



    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐ 

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐      

    Ing. arch. Stanislav Toman  1      

spolu 4  2   

 

Uzesenie č. 18/2016 

f/Prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-E 5514/2, zast. pl. o výmere 
736 m2  v k. ú. Trnové a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov  Slovenskému zväzu 
záhradkárov, ZO č. 2821 Žilina – Lúčky, IČO :  00 178 152 za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom č. 171/2015 v celkovej výške 3 381,04 €, 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 že je využívaný ako prístupová komunikácia pre 
záhradkárov do areálu záhradkárskej osady Žilina-Lúčky.  

Stanovisko komisie: 

Komisia nesúhlasí s odpredajom doporučuje ponechať pozemok vo vlastníctve mesta pre 
umožnenie verejnému prístupu touto komuniíkáciou. 

 

Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1      
    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1      

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1      

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐      

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐ 

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐      

    Ing. arch. Stanislav Toman  1      

spolu 6     

Uzesenie č.19/2016 

 

g/ Prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemkov v zmysle GP 12/2009 v k. ú. Závodie :  

parc. č. KN-C 1020/6, záhrada o výmere 33 m2 

parc. č. KN-C 1020/7, zast. pl. o výmere 11 m2 

parc. č. KN-C 1020/8, zast. pl. o výmere 52 m2  



parc. č. KN-C 1020/4, zast. pl. o výmere 37 m2 

parc. č. KN-C 1020/9, zast. pl. o výmere   7 m2   

a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Monike Vincze, bytom Pod Laščeky 
307/37  Žilina, spolu s manž. Jozefom Vincze, bytom Borová 3176/5 Žilina za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom č. 8/2015 v celkovej výške 12 864,40 €, ktorá bola zvýšená 
o hodnotu znaleckého posudku  

vo výške 109 € ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 
138/1991 Zb. za účelom rekonštrukcie a prístavby rodinného domu č. s. 19  parc. č. 1020/4, 8 
v k. ú. Závodie. 

Stanovisko komisie: 

 Komisia  odporúča zvýšiť cenu 100,00€/1m2 

Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1      
    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1      

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1      

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐      

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐ 

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐      

    Ing. arch. Stanislav Toman  1      

spolu 6     

 

 

 

 

Uzesenie č.20/2016 

h/ Prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 5829/28, zast. pl. 
o výmere 60 m2 v zmysle GP 47766816-01/2015 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov spoločnosti Webtron, s.r.o., so sídlom ul. SNP 130/58 Čadca, IČO: 
44 808 178 za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 59/2015 v celkovej výške 2 689,80 €, 
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. za účelom 
vybudovania prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa parc. č. 
KN-C 4853/4 a 4971/20 pre k. ú. Žilina. Zároveň sa zriaďuje bezplatné vecné bremeno pre 



mesto Žilina, spočívajúce v práve prechodu pešo, ako aj prejazdu motorovými a osobnými 
vozidlami cez odpredávaný pozemok s tým, že ostane neoplotený a voľne prístupný. 

Stanovisko komisie: 

Komisia  odporúča zvýšiť cenu 200,00€/1m2 

Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1      
    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec       1

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1      

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐      

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐ 

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐      

    Ing. arch. Stanislav Toman  1      

spolu 5    1 

 

Uzesenie č. 21/2016 

 

Ch/Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3- mesačnou výpovednou lehotou na 
prenájom časti pozemku parc. č. KN-E 950/201, t.tráv.p. o výmere 8 m2 v k. ú. Žilina  za 
účelom umiestnenia reklamného zariadenia typu WIDEBOARD   3/5 väčšinou všetkých 
poslancov spoločnosti BFS s.r.o., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09  Bratislava, IČO: 
36 782 998 za ročný prenájom 2 560 €,  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  z dôvodu už existujúcej stavby reklamného zariadenia.   

Stanovisko komisie: 

Komisia  odporúča odstránenie reklamného zariadenia. 

Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1      
    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec       1

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1      



    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐      

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐ 

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐      

    Ing. arch. Stanislav Toman  1      

spolu 5    1 

 

Uzesenie č. 22/2016 

Body 2/ i, j, k, l,  

Stanovisko komisie: 

Komisia ÚPa V nemá pripomienky, odporúča ich schváliť 

Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1      
    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1      

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1      

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐      

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐ 

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐      

    Ing. arch. Stanislav Toman  1      

spolu 6     

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 23/2016 

Návrh na zrušenie mestskej rady - mat. č. 17/2016 

Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. č. 
18/2016 

Doplnenie Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. č. 19/2016 

 



Stanovisko komisie: 

Komisia odporúča materiál nezaradiť na  rokovanie Mestskej rady. 

Hlasovanie komisie 

Meno člena komisie 
 za proti 

zdržal 
sa

    Ing. Arch. Dušan Maňák  1      
    Ing. Marian Janušek  ‐ ‐    ‐

    Mgr. Anton Trnovec  1      

    Jozef Juriš 1  ‐  ‐ 

    Ing. František Holeša  1 ‐   ‐ 

    Ing. Arch. Chodelka  Rudolf  1      

    Ing. Matej Jasenka , PhD  ‐      

    Ing. Pavel Komárek  ‐    ‐ 

    Ing. arch. Lucia Streďanská  ‐      

    Ing. arch. Stanislav Toman  1      

spolu 6     

 

 

Zapísala: Mária Brtnická 

                                                                                     Ing. arch. Dušan Maňák 

                                                                                                  predseda v.r. 

 

 


